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УДК 66.045
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОДИНАМІЧНОГО КРИТЕРІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ
МОДЕРНІЗОВАНОГО ГРАФІТОВОГО ТЕПЛООБМІННИКА
магістр Івачкін Я.О., к.т.н., доц. Сидоренко С.В.
Київ, 56, пр. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, ІХФ, МАХНВ
Були проведені теоретичні та експериментальні дослідження на лабораторному стенді, що
має такі основні параметри: 2-х блочний графітовий теплообмінник з усередненою поверхнею теплопередачі 0,9 м², (96 вертикальних каналів діаметром 9 мм, та 126 горизонтальних – діаметром
6мм, що утворюють 1 та 4 ходи відповідно). Теплоносії: холодна та гаряча вода, початкові температури яких 18º С та 55ºС.
Як критерій оптимальності був використаний критерій Кирпичова, що є відношенням двох
видів енергії: тепла, переданого через поверхню нагріву і роботи, що витрачається на подолання
опору руху, або, що теж саме, відношення теплового потоку до витраченої потужності:
Q
Е=
N
де Q − тепловий потік (Вт);
N − потужність, що витрачається на подолання гідравлічних опорів (Вт).
З метою отримання експериментальних даних та виконання розрахунків на їх основі була
модернізована лабораторна установка. Застосовані зразкові манометри для виміру втрат тиску теплоносіїв; ротаметри замінені витратомірами, що дозволили провести експерименти в широкому
діапазоні чисел Re (від ламінарного режиму до турбулентного, Re = 11000 ).
Замір температур здійснювався термопарами, сигнал від яких подавався на вхід аналогоцифрового перетворювача. Програмним шляхом було розраховано критерій E і визначено його
оптимальне значення в межах застосованих інтервалів температур (15÷60 ºС) витрат теплоносіїв
(до 12 м³/год). Програмне забезпечення реалізує виведення результатів в реальному часі за рахунок подачі відповідної інформації в реєструючий пристрій(в компютері використовувалась
SCADA системи LabView) .
Попередні данні експериментів дозволяють зробити висновки про існування максимумів на
кривій залежності Q від N .
Розроблений метод може бути використаний для визначення оптимального значення величини поверхні теплообмінників, що проектуються.
Для вдосконалення застосованої методики визначення термодинамічного критерія оптимальності роботи теплообмінного обладнання слід застосувати вимір витрати теплоносіїв та витрат
гідравлічного тиску з застосуванням відповідних датчиків, що забезпечать безперервний вимір цих
параметрів за вище розглянутою методикою.
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Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих вчених
УДК 536.24
ПРОЦЕС ТЕПЛООБМІНУ В ЩІЛЬОВОМУ ТЕПЛООБМІННИКУ З РОЗРОБЛЕННЯМ
ВІДПОВІДНОГО ОБЛАДНАННЯ
магістр Біленький І.В., к.т.н., с.н.с Тимощенко А.В., к.т.н., доц. Рябцев Г.Л.
Київ, 56, пр. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, ІХФ, МАХНВ
У багатьох сучасних технологічних процесах виділяється значна кількість теплоти низького
потенціалу. Її утилізація є економічно доцільною лише в разі застосування теплообмінників, що
дозволяють за невеликих гідравлічних втрат досягти коефіцієнтів тепловіддачі 10…50 кВт/(м2 · К).
Перспективним, а може і єдиним шляхом досягнення таких коефіцієнтів тепловіддачі без фазових
перетворень є перехід на канали для руху теплоносія, товщина яких є меншою, ніж товщина ламінарного підшару за технічно доцільних швидкостей. Оскільки в літературі відсутнє теоретичне та
експериментальне обґрунтування механізму теплообміну під час руху теплоносія в таких каналах,
вивчення його закономірностей є актуальним.
Об’єкт дослідження – плоскі щілинні канали з товщинами 59...300 мкм.
Предмет дослідження – процес теплообміну при русі рідини у плоских щілинних каналах.
Метою роботи є теоретичне і експериментальне обґрунтування механізму і закономірностей
теплообміну при русі рідини у мікроканалах зі створенням високоефективного теплотехнічного
обладнання.
Для досягнення цієї мети розв’язано такі задачі:
– розроблено розрахунково-експериментальну методику досліджень теплообміну в щілинних мікроканалах;
– здійснено експериментальні дослідження механізму руху недогрітої рідини в щілинних мікроканалах із гладкими стінками;
– проведено експериментальні дослідження процесу теплообміну рідини при одно- та двосторонньому підведенні теплоти та вимушеному русі;
– складено методику розрахунку теплотехнічного обладнання, яке використовує в своїй
конструкції щілинні мікроканали;
– запропоновано дослідно-промислові зразки обладнання (рис. 1).

Рис. 1 – Компактний високоефективний теплообмінник потужністю 250...400 кВт
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Дослідження дозволили одержати такі практично важливі результати:
– обґрунтовати практичну доцільність використання щілинних мікроканалів із товщиною
щілини 59...300 мкм у теплообмінному обладнанні;
– експериментально визначити середні коефіцієнти тепловіддачі при одно- та двохсторонньому теплообміні і градієнтній течії рідини в щілинних мікроканалах завтовшки 59...300 мкм;
– установити, що за умов стабілізованого теплообміну значення середнього коефіцієнту тепловіддачі не залежить від середньої швидкості руху рідини;
– довести, що коефіцієнтів тепловіддачі 10…50 кВт/(м2 · К) можна досягти в діапазоні чисел
Рейнольдса 100...10000
– розробити інженерні методики розрахунку теплообмінного обладнання на базі щілинних
мікроканалів;
– розробити і впровадити в складі вимірювального комплексу компактний теплообмінний
апарат потужністю 250…400 кВт (Δt = 50…80 оС);
– запропонувати дослідно-промисловий зразок щільового теплообмінника з коефіцієнтом
теплопередачі 5...25 кВт/(м2 · К).
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Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих вчених
УДК 678.023:678.053
ЕНЕРГОСИЛОВІ ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ ПРИГОТУВАННЯ
КОМПОЗИЦІЙ У РОТОРНОМУ ЗМІШУВАЧІ ЗАКРИТОГО ТИПУ
магістр Вознюк В.Т., к.т.н., доц. Мікульонок І.О.
Київ, 56, пр. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, ІХФ, МАХНВ
Існуючі методики дослідження процесу переробки композицій у змішувачі з овальними роторами орієнтовані на переробку як псевдопластичних, так і ньютонівських рідин. У більшості
праць для аналізу процесу змішування використовується модель, в якій серпоподібний проміжок,
утворюваний передньою поверхнею ротора і стінкою відповідною півкамери, умовно розгортається в клиноподібний проміжок. При цьому зазвичай нехтують впливом на оброблювану композицію мінімального проміжку (або прямолінійного після «розгортання» серпоподібного проміжку),
утворюваного вершиною (гребенем) ротора і стінкою відповідної півкамери. Незважаючи на незначні, порівняно із серпоподібним проміжком, розміри мінімального проміжку, його роль у процесі суттєва: саме в мінімальному проміжку за рахунок значних зсувних деформацій здійснюється
інтенсивне диспергування компонентів композиції. Наприклад, у праці процес змішування розглядається у двох послідовно розташованих зазначених проміжках, але лише для матеріалів, що належать до класу ньютонівських рідин. У той же час значна кількість оброблюваних композицій на
основі високомолекулярних сполук належить до класу псевдопластичних рідин, поведінка яких
під навантаженням описується степеневим законом.
Метою цієї роботи є розробка математичної моделі процесу та аналітичне дослідження основних енергосилових параметрів процесу переробки псевдопластичних матеріалів у послідовно
розташованих серпоподібному й мінімальному проміжках змішувача з овальними роторами.
Схему процесу деформування композиції в робочій камері змішувача з овальними роторами
наведено на рис. 1.
ІІІ
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1 – ротори; 2 – робоча камера; 3, 4 – верхній і нижній затвори;
І-ІV – характерні області деформування композиції;
ωш і ωт – частоти обертання швидкохідного й тихохідного роторів.
Рис. 1 – Схема одержання композиції в камері змішувача
Кожний з овальних роторів виконують у вигляді переривчастої спіралі, внаслідок чого оброблювана суміш у камері набуває складного руху. Робочий об’єм камери змішувача умовно можна
поділити на чотири характерних зони: серпоподібну область І ефективного змішування, яка утворюється стінкою однієї з півкамер і передньою поверхнею відповідного ротора, область ІІ між роторами, у якій здійснюється перерозподіл оброблюваної композиції між півкамерами, а також затилкову область ІІІ, у яку потрапляє матеріал після проходження ним області ІV мінімального
проміжку між стінкою півкамери і гребенем ротора.
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УДК 536.2
МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ І РОЗРАХУНКУ ЕФЕКТИВНОЇ ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ
КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З ХАОТИЧНОЮ СТРУКТУРОЮ
магістр Бякова О.М., д.т.н., проф. Півень О.Н.
Київ, 56, пр. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, ІХФ, МАХНВ
Задача аналітичного прогнозування теплопровідності полімерних композитів від тиску до теперішнього часу не була вирішена. В цій статті спробували вирішити задачу прогнозування теплопровідності композиційних матеріалів (КМ) з хаотичною структурою. Обладнання на основі
композитних матеріалів у наш час знайшло широкого застосування. Воно є більш надійним та довговічним, тому використовується на досить багатьох підприємствах.
Метою даної роботи є встановлення теплопровідності композитних матеріалів з наповнювачем - графіт та порівняння одержаних результатів на основі досліду з основними показниками теплопровідності композитного матеріалу з наповнювачем – скловолокно.. Нижче в рамках даного
підходу представлені результати досліджень залежності теплопровідності полімерних композитів
з хаотичною структурою від концентрації. Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язані
наступні задачі:
– Розглянуто КМ, що складається з матриці, в якій розподілені частки наповнювача. Кожна
частка розглядалася як двофазна, тобто така, що складається з твердого ядра і полімеру з вихідними властивостями. Ядро і полімер розділені міжфазним шаром (МФМ).Зміну структури дисперсного середовища зі збільшенням об’ємної концентрації часток наповнювача можна якісно описати
наступним чином. Спочатку в неперервному зв’язуючому (полімері) утворюються ізольовані кластери (ІК) з часток наповнювача. Далі, зі збільшенням об’ємної концентрації наповнювача, ІК
об’єднуються та переходять в так званий нескінчений кластер з агрегованих часток.
– Була змодульована хаотична структура неоднорідного середовища на базі решітки з випадковим розподіленням її параметрів. Вузли решітки моделювались мікронеоднорідностями (компонентами системи) в просторі, а зв’язки між вузлами – їх контактами між собою. Визначаючий
вплив на макровластивості неоднорідного середовища мали умови контакту між його компонентами. В якості моделі властивостей структури ЗМ і НЗМ використовувались комірки «куля в однорідному масиві». Тобто ЗМ – це неперервний масив з «провідної» фази з включенням кулі з «не
провідної» фази, а НЗМ – це неперервний масив із «не провідної» фази з включенням кулі з «провідної» фази.
– Досліди проводились для двофазного (двокомпонентного) середовища (композита), де один
з компонентів – поліефірна смола, а другий – скловолокно (наповнювач),а також для двофазного
(двокомпонентного) середовища (композита), де один з компонентів – поліефірна смола, а другий
– графіт (наповнювач).
Висновки
1. На основі проведених досліджень була встановлена залежність теплопровідності композитного матеріалу від концентрації наповнювача, а саме графіту.
2. Була проведена порівняльна характеристика двох зразків композитних матеріалів та визначено, що наповнювач, а саме графіт, є одним з компонентів,що має досить високий показник
теплопровідності та досить невисоку вартість для використання на виробництві. Також встановлено граничну межу вмісту наповнювача, при перевищенні якої композитний матеріал втрачає свої
фізичні властивості (0,55%).
3. Розроблений ітераційний метод розрахунку теплопровідності для прогнозування узагальненої провідності неоднорідних матеріалів з хаотичною структурою.
4. Була побудована програма та блок-схема алгоритму розрахунку ефективної теплопровідності композитних матеріалів, а також графіки залежності ефективної теплопровідності від концентрації наповнювача.
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УДК 66.004.8
ПРОЦЕС ПЕРЕНОСУ В ЗЕРНИСТОМУ ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ
КОМПЛЕКСНИХ ГУМІНОВО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
магістр Дахненко А.В., к.т.н., доц. Степанюк А.Р.
Київ, 56, пр. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, ІХФ, МАХНВ
Актуальність дослідження: Ґрунт є основним джерелом забезпечення сільськогосподарських
культур поживними речовинами. Погіршення якості ґрунтів в Україні особливо за рахунок зменшення кількості гуматів призводить до різкого зменшення врожайності.
Важливим засобом покращення харчування сільськогосподарських культур є застосування
органічних і мінеральних добрив, тобто повернення поживних і гумінових речовин в ґрунт.
Проблема виробництва добрив із заданими фізико-хімічними властивостями постала вже
давно. Потрібні були апарати та установки, що дозволяли б не тільки виробництво добрив, але
й забезпечили б надійне їх зберігання, транспортування, ефективне внесення в грунт. Тому
створення сучасних композиційних матеріалів для покращення родючості ґрунтів є надзвичайно
важливою народногосподарською проблемою.
Ці проблеми було вирішено шляхом грануляції мінеральних добрив . Для чого був розроблений апарат сушарка-гранулятор псевдозрідженного шару, завдяки якому виробництво добрив з
суміші солей сульфату амонію та гуматів шляхом гранулювання дав можливість вирішити проблему одночасного внесення добрив і гумінових добавок.
Гранульовані добрива мають кращі фізичні властивості, вони не створюють пилу під час
транспортування, легко піддаються змішуванню з іншими компонентами і не злежуються при зберіганні. Це забезпечило надійне зберігання, зручне транспортування, незлежуванність добрив, і
саме головне – зручне, ефективне та менш трудомістке внесення добрив в грунт, які тепер можна було вносити разом з посівами.
Установка забезпечує стійке проведення процесу грануляції розчинів, отримування готового
продукту заданого фракційного складу, оперативне керування процесом, зміни необхідних експериментальних величин і технологічних параметрів процесу.
Метою роботи є:
1) Розробка фізичної та математичної моделі процесу нагрівання і сушки гранули
2) Вирішення математичної моделі процесу нагрівання гранули;
3) Перевірка адекватності математичної моделі відповідно до дослідних даних;
4) Розробка алгоритму розрахунку гранулятора з врахуванням часу сушки гранул.
Результати роботи та їхня новизна. Проведено математичні дослідження процесу нагріву
гранули та сушки вологи на поверхні гранули та розроблені фізична та математична моделі.
Математичну модель розв’язано чисельними методами, застосовуючи явну кінцеворізницеву схему розрахунку, а також складено програму розрахунку на основі математичної моделі. За якою ми отримали температури прогрівання гранули по радіусах в залежності від часу.
Було проведено ряд експериментальних досліджень, для яких була створена дослідна установка за допомогою якої був зімітований процес сушки. На основі отриманих результатів ми отримали можливість для визначення часу сушки та порівняння з математичною моделлю.
Порівняння нагріву гранули за математичною моделлю та експериментальними даними можна прослідкувати за графіком зміни температур для середнього радіусу 0,7мм (рис.1) на якому ∆х це відхилення результатів математичної моделі та експериментальних досліджень.
На основі отриманих даних був визначений час сушки, який триває від 3,5 до 11,4с в залежності від складу суміші. Розбіг в результатах є незначним і спричинений рядом похибок зв’язаних з
неточністю відтворення реального процесу та зняттям результатів.

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

8

Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих вчених

Рис. 1– Температури прогріву гранули для радіусу 0,7 мм
Гранули, що утворюються під час сушки в грануляторі псевдозрідженого шару суміші солі сульфату амонію та гуматів мають надзвичайну складну структуру. Структура гранул настільки
щільна, що кірка, яка утворюється під час сушки практично повністю закриває пори. Під час сушки суміші утворюються дефекти кристалів, які прискорюють швидкість росту кристалів, приводять до зміни їх форми, збільшенню числа та міцності фазових контактів. Тому в середині гранули
утворюються центральний “великий” кристал та поверхнева дрібнокристалічна структура.
Для більш кращого розуміння процесу гранулоутворення було проведено ще ряд дослідів, які
дали нам дані для аналізу росту та утворення кристалів на мікрорівні.
В результаті математичного моделювання ми отримали можливість визначити час, що витрачається на випаровування рідини, тобто час висихання гранули, за яким в свою чергу розраховується висота апарату.
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УДК 628.5:66
ПРОЦЕС ОДЕРЖАННЯ ГРАНУЛЬОВАНИХ ГУМІНРВО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
магістр Дорошенко Д.В., д.т.н., проф. Корнієнко Я.М.
Київ, 03056, пр. Перемоги, 37, НТУУ "КПІ", ІХФ, МАХНВ
Збереження екологічної рівноваги при землекористуванні в Україні є найважливішою задачею подальшого розвитку країни в умовах збільшення технологічного навантаження на довкілля.
Традиційні способи компенсації втрат родючості шляхом внесення мінеральних добрив в сучасних умовах є недостатніми.
Тому розробка способу одержання гуміново-мінеральних добрив із заданим співвідношенням
поживних і стимулюючих речовин є актуальною.
Метою роботи є теоретичне обґрунтування одержання органо-мінеральних добрив однорідної структури та експериментальне дослідження кінетики процесу гранулоутворення гуміновоазотних твердих композитів з однорідних рідких систем.
Наукова новизна та практична цінність роботи полягає в наступному:
− сформульована фізична модель процесу гранулоутворення багатошарових твердих композитів з однорідних рідких систем;
− складена математична модель безперервного процесу гранулоутворення з рідких систем;
− розроблені методики експериментальних досліджень кінетики процесу гранулоутворення
гуміново-азотних композитів;
− модернізована експериментальна установка;
− створено спеціальний блок багатоканального вимірювання температури із застосуванням
ІТ технологій;
− експериментально перевірено положення фізичної моделі та визначено умови проведення
безперервного процесу гранулоутворення гуміново-азотних добрив при застосуванні диспергатора
барабанного типу;
− визначено вплив основних технологічних параметрів на ефективність процесу із застосуванням дробнофакторного експерименту;
− досліджено динаміку зміни температурного поля за допомогою комп’ютерних технологій
при здійснені реального процесу гранулоутворення;
− за результатами досліджень розроблена методика та алгоритм розрахунку промислового
гранулятора, розроблена конструкція апарату.
Результати роботи можуть бути застосовані при розробці промислового апарату для одержання багатошарових органо-мінеральних композитів і, в першу чергу, гуміново-азотних.
В подальшому доцільно провести дослідження, щодо визначення умов при яких потужність
внутрішнього джерела нових центрів грануляції була б достатньою для стабілізації дисперсного
складу гранульованого продукту в межах 2 ÷4,5 мм.
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УДК 66.069.833
ГІДРОДИНАМІКА КОЛОН З ДРІБНОЮ НАСАДКОЮ
магістр Жайворонок В.А., к.т.н., доц. Ракицький В.Л.
Київ, 56, пр. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, ІХФ, МАХНВ
У багатьох технологічних процесах (ректифікація, абсорбція, адсорбція охолодження і зволоження промислових газів, виробництво ізотопів та речовин високої чистоти) потрібний максимальний контакт між оброблюваними рідиною і газом або парою. Рідина і пара стикаються між
собою за рахунок: поверхневого контакту на насадці або на поверхні рідини, що стікає тонкою
плівкою; пропускання газу крізь простір, заповнений рідиною, яку розбризкують; барботування
пари крізь шар рідини на тарілці.
Відповідно до способу створення контакту між фазами розрізняють: насадкові і тарілчасті
колони, розпилювальні апарати.
При русі потоків газу (пари) та рідини через колони виникають гідродинамічні опори тертю
та втрати, що викликанні місцевими опорами. Величина гідродинамічних опорів і втрат напору
контактних пристроїв апаратів впливають на енергетичні витрати для проведення процесів.
Оскільки основні розміри апарата і оптимальний режим його експлуатації визначаються з гідродинамічних залежностей, треба вивчити гідродинамічні процеси взаємодії двофазного потоку.
Розглядаючи питання гідродинаміки та масообміну в колонах із насадкою слід мати на увазі,
що
узагальнення
по
насадковим
колонам
у
відомих
монографіях
відносяться в основному до крупних насадок з розмірами елементів більш 10 мм і не можуть бути
розповсюджені на моломасштабні колони із високоефективними дрібними насадками через емпіричний характер відомих кореляцій.
Мета роботи: на основі дослідження течії двофазного потоку необхідно розробить конструкцію нерегулярної насадки для лабораторних установок та напівпромислових колон малої та середньої продуктивності.
Об’єкт дослідження: гідродинаміка в газорідинних насадкових апаратах хімічних виробництв.
Предмет дослідження: нерегулярні дрібні насадки для масообмінних апаратів.
На основі огляду літератури та теоретичного аналізу гідродинаміки газорідинних насадкових
апаратів запропоновано нову конструкцію нерегулярної дрібної насадки (рис. 1).

Рис. 1 – Елемент двовимірної нерегулярної насадки
Проведено порівняльні експериментальні і теоретичні дослідження дрібних насадок (рис. 2).

Рис. 2 – Залежність коефіцієнту тертя від критерію Рейнольда
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УДК 66.074.3.002.51
ПРОЦЕСИ РЕКТИФІКАЦІЇ ЛЕГКОКИПЛЯЧИХ ФРАКЦІЙ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ З
РОЗРОБКОЮ ВІДПОВІДНОГО ОБЛАДНАННЯ
магістр Пуханов І.А., к.т.н., доц. Мікульонок І.О.
Київ, 56, пр. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, ІХФ, МАХНВ
Сучасний розвиток промисловості України потребує постійного зростання виробництва енергоносіїв, одними з найбільш поширених серед яких є дизельне паливо та бензин. Виробництво
високооктанового бензину потребує застосування високотехнологічних процесів, таких як крекінг,
каталітичний риформінг та інші, які потребують значних капіталовкладень і негативно впливають
на навколишнє середовище.
У масштабах мобільних, але малотоннажних нафтопереробних заводів (НПЗ) застосування
цих процесів недоцільна. Досягнення відповідного октанового числа на цих виробництвах здійснюється змішуванням компоненту автомобільного бензину, одержаного на атмосферних установках, з відповідними присадками. Одержуваний на мініНПЗ продукт за своїми детонаційними характеристиками подібний до високооктанових бензинів, але є нестійким, що потребує додавання до
нього відповідних присадок, які є корозійноактивними та шкідливими речовинами. Це робить недоцільним виробництва високооктанових бензинів на малотоннажних НПЗ. Цільовим же продуктом мініНПЗ, крім компоненту автомобільного бензину та мазуту, також є дизельне паливо, технологія дотримання якісних показників якого є значно простішою, ніж для бензинів. Тому робота
більшості приватних НПЗ базується на одержанні готового до реалізації якісного дизельного палива, компоненту автомобільного бензину та мазуту. Останні продукти реалізуються як напівфабрикати для установок риформінгу та вакуумної розгонки мазуту відповідно.
Початковим процесом переробки газового конденсату є процес відділення газового конденсату від сирого природного газу.
Розглянемо одну з схем такого розділення представлену на рисунку 1.
Сирий природний газ, що надходить зі свердловини або групи газових свердловин в охолодник 1, де охолоджується до температури, що нижча за точку роси сировини за даного тиску. Внаслідок чого конденсується велика частина газоконденсатних вуглеводнів.
Суміш природного газу, газового конденсату і води, надходять в сепаратор високого тиску 2,
де вода і природний газ відділяються від газового конденсату, і відводяться. Природний газ з сепаратора високого тиску 2, подається на головний газовий компресор 5 і далі на транспортування.

1 – охолодник; 2 – сепаратор високого тиску; 3 – сепаратор низького тиску; 4 – дроселюючий
клапан; 5 – головний газовий компресор; 6 – бустер-компресор; 7 – охолодник.
Рис. 1 – Схема відділення газового конденсату від природного газу
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Вилучений в результаті сепарації газовий конденсат подається на газо-бензиновий завод для
подальшого фракціонування. Спосіб переробки газового конденсату залежить від його складу.
Доцільно розробляти процес у відповідності до концентрації шуканого компоненту в суміші.
Для забезпечення ефективного розділення газового конденсату необхідно дослідити процес
ректифікації газового конденсату. Існуюча методика яка ґрунтується на дослідженнях Войнова не
повністю задовольняє потреби розрахунків через неточність описання теплофізичних параметрів
сировини.
Метою роботи є знаходження алгоритму розрахунку теплофізичних параметрів, адаптація їх
до використання в методиці, перевірка адекватності методики розрахунку.
Для цього була побудована фізична модель процесу ректифікації з урахуванням якої була
розроблена математична модель у вигляді методики розрахунку. За отриманою методикою розрахунку була досліджена робота ректифікаційної колони.
Для перевірки адекватності математичної моделі проведений аналіз роботи існуючої установки.
В результаті проведеної роботи створено алгоритм розрахунку ректифікаційної колони та на
основі нього спроектовано колону для ректифікації легких фракцій газового конденсату.
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УДК 678.023:678.053
ПРОЦЕС ВАЛЬЦЮВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ З РОЗРОБКОЮ
ВІДПОВІДНОГО ОБЛАДНАННЯ
магістр Ракицька Г. В., к.т.н., доц. Мікульонок І.О.
Київ, 56, пр. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, ІХФ, МАХНВ
У багатьох галузях промисловості широкого поширення знаходять композитні матеріали на
основі термопластичних матриць, які являють собою суцільну, або неперервну, фазу та забезпечують монолітність матеріалу, а також зазвичай визначають основні властивості одержуваних на
їх основі термопластичних композитних матеріалів. Порівняно з термореактивними термопластичні матеріали мають суттєві технологічні та експлуатаційні переваги: можливість перероблення
більшістю існуючих методів, практично необмеженим терміном зберігання сировини й напівфабрикатів перед одержанням з них виробів, досить короткий час формування, високий коефіцієнт
використання матеріалу, ремонтопридатність виробів, можливість повторного перероблення, велика ударну в’язкість, значну хімічну тривкість та ін.
Чи не найвідповідальнішою стадією одержання виробів з термопластичних матеріалів, яка
визначає їхню якість, є процес змішування – технологічний процес, який застосовується для введення в термопласт одного або декількох компонентів, які цілеспрямовано змінюють його властивості.
Незважаючи на вид змішування, яке передує процесу формування, у будь-якому разі воно
має забезпечити не лише заданий розподіл компонентів у композиції, а й температурну однорідність композиції на вході у зону формування. Тому, одним з найголовніших технологічних параметрів, який визначає кінцевий стан матеріалу після вальцювання є час його перебування на вальцях.
Метою роботи є розробка методики визначення загального часу вальцювання, яка б враховувала загальну накопичену деформацію зсуву; давала б змогу оцінити необхідний час вальцювання
для будь-якого композиційного матеріалу, не проводячи при цьому додаткових експериментальних досліджень та була при цьому досить простою у використанні. Метою експериментальних досліджень є визначення адекватності запропонованої методики, межі її використання, та можливість застосування її для технологічного розрахунку процесу вальцювання.
План доповіді:
− Застосування полімерних композиційних матеріалів. Змішування, як одна з найважливіших стадій переробки полімерних композиційних матеріалів. Застосування вальців на
стадії змішування.
− Процес вальцювання полімерних композиційних матеріалів.
− Фізична модель процесу вальцювання.
− Математична модель; припущення, прийняті при розробці математичної моделі; початкові та граничні умови; вирішення математичної моделі.
− Мета і завдання роботи.
− Методика визначення загального часу вальцювання. Переваги запропонованої методики,
порівняно з методиками викладеними в літературі.
− Розподіл домішок в об'ємі матеріалу за час вальцювання.
− Залежність загальної деформації зсуву γ∑ від часу вальцювання.
− Залежність загальної деформації зсуву γ∑ від швидкості обертання валків.
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УДК 66.004.8
ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ТА ТЕПЛООБМІНУ
В РОТОРНО-ПЛІВКОВОМУ АПАРАТІ
магістр Руденок О.А., к.т.н., доц. Зубрій О.Г.
Київ, 56, пр. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, ІХФ, МАХНВ
Широкого розповсюдження в хімічній, біотехнологічній, харчовій, промисловостях набули
процеси в тонких шарах рідини. Такі процеси проводяться для випарювання, масообміну, стерилізації та пастеризації. Вони реалізуються в плівкових апаратах, в тому числі в роторних.
Апарати даного типу застосовуються для обробки термічно нестійких рідин в процесах дистиляції та концентрації термолабільних органічних та неорганічних продуктів. Завдяки тому, що
продукт знаходиться в зоні нагрівання нетривалий час, а також завдяки зниженню температури
кипіння, внаслідок ведення процесу під розрідженням, обробка продукту відбувається без суттєвої
зміни його основних властивостей .
Роторно-плівкові випарні апарати мають ряд суттєвих переваг над іншими апаратами:
– високе значення коефіцієнта теплообміну та массобміну;
– малий час перебування в апараті;
– відсутність застійних зон;
– можливість висушування за один прохід та відсутність гідростатичного тиску.
Плівкові апарати класифікуються наступним чином:
1. Плівкові теплообмінники: а) гравітаційною течією: по зовнішній поверхні з вертикальними трубами та горизонтальними трубами; б) відцентрові апарати: з жорстким, шарнірним, маятниковим ротором, та ротором спеціального типу.
2. Плівкові випарники: а) з гравітаційною течією: прямоточні та протиточні з вертикальними трубами; б) за супутнім рухом пари: з висхідним рухом плівки; в) роторні апарати: вертикальні,
горизонтальні, змішаного типу.
3. Плівкові конденсатори: а) з поверхнею, що обертається; б) з нерухомою поверхнею: з
конденсацією на поверхні труби з горизонтальними трубами; з конденсацією всередині труби з
вертикальними трубами.
Тому розробка конструкції апарату і його режимних параметрів є актуальною.
Мета роботи – моделювання і дослідження гідродинаміки і теплообміну в Роторноплівковому апараті (РПА).
Задачі роботи – дослідження деяких факторів впливаючих на процес гідродинаміки та теплообміну; теоретико-єксперементальне вирішення питаннь про мінімальну густину зрошення при
ізотермічному та не ізотермічному русі рідини, та кофіцієнта теплопередачі, а також створення
математичної і фізичної моделі для них; експерементальне визначення залежності мінімальної густини зрошення від швидкості обертання ротора, при ізотермічному русі, а також температурного
напору при не ізотермічному русі, експерементальне визначення залежності коефіцієнта теплопередачі від критеріїв Рейнольдса плівкового та відцентрового.
Новизна:
1. Використання конструкції ротора лопатки якого наложуються одна на одну, що задовольняє максимальній взаємодії останніх з плівкою продукту , що стікає.
2. Врахування впливу швидкості обертання ротора на мінімальну густину зрошення не критерієм Фруда як в працях а критерієм Рейнольдса відцентрового.
Процеси гідродинаміки, тепло- і масообміну в роторних апаратах мають складний характер,
що обумовлено, як конструкцією ротора, так і технологічними параметрами роботи (частотою
обертання ротора, густиною зрошення, вязкістю рідини і т.і.), і практично не мають теоретичного
рішення. Окрім впливу звичайних факторів, що мають місце в апаратах зі стікаючою плівкою, в
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

15

Науково-практичний семінар студентів, аспірантів і молодих вчених
роторних апаратах на гравітаційну течію плівки накладається дія лопатей ротора, що обертається,
які з одного боку, розподіляють плівку рідини по поверхні нагріву, а з іншого – викликають її додаткову турбулізацію. Тому здебільшого виконуються експериментальні дослідження явищ ( характерних величин) з наступним їх узагальненням, наприклад у вигляді систем критеріальних рівнянь.
Так при дослідженні мінімальної густини зрошення в умовах ізотермічного руху рідини були
отримані і оброблені дослідні дані по впливу числа кількості обертів на величину Remin. При обробці впливу швидкості обертання ротора на Remin (мінімальної густини зрошення) було замічено її
зменшення у всьому діапазоні зміни швидкості роторащо підтверджується працею [2]. Ротор розподіляв рідину по поверхні, перешкоджая розриву плівки, доставляючи в місце можливого руйнування нові порції рідини. Крім того ротор, залучав рідину в обертальний рух. При цьому в плівці
виникав тиск, обумовлений відцентровою силою. Тиск протидіяв силам поверхневого натягу, які
стягують рідину в окремі потоки, краплі, тобто протидів руйнуванню плівки.
В нашому випадку запропоновано враховувати вплив ротора критерієм Рейнольдса відцентрового а критеріальне рівняння для оцінки мінімальної густини зрошення представити в вигляді
залежності від критерію Рейнольдса відцентрового та кінематичної вязкості.
А при дослідженні густини зрошення в умовах не ізотермічного руху рідини були отримані і
оброблені дослідні дані по впливу числа кількості обертів та температурного напору на величину
Remin. При обробці впливу швидкості обертання ротора на мінімальну густину зрошення було замічено її зменшення у всьому діапазоні зміни швидкості при не змінюваному температурному напору. А якщо збільшити температурний напір при майже не змінюваному критерію Рейнольдса
відцентрового то критерій Рейнольдса збільшиться що підтверджується працею.
Тобто при дослідженні мінімальної густини зрошення на вертикальній поверхні запропоновано узагальнювати дослідні данні в вигляді залежностей критерія Рейнольдса від критерія Рейнольдса відцентрового та температурного напору.
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УДК 66.004.8
ПРОЦЕС ВЛОВЛЮВАННЯ АЕРОЗОЛЮ З ГАЗОВОГО СЕРЕДОВИЩА
З РОЗРОБКОЮ ВІДПОВІДНОГО ОБЛАДНАННЯ
магістр Руденок П.А., ст. викладач Вознюк Т.А.
Київ, 56, пр. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, ІХФ, МАХНВ
Вирішення екологічних проблем і проблем збереження навколишнього середовища, особливо атмосфери є однією з ключових задач сталого розвитку суспільства. Багато процесів хімічної
технології і машинобудування супроводжується утворенням аерозолів, які в більшості своїй складаються із високодисперстних феромагнітних твердих частинок. При цьому більшість високодисперстних феромагнітних твердих частинок має одно-доменну структуру. Ці аерозолі являються
дуже шкідливими і для здоров’я людини.
Суттєвий внесок в розв’язання цієї проблеми дає створення нових апаратів магнітнофільтраційної дії. Основною відмінністю яких від подібних апаратів є ефективне вловлювання високодисперстних твердих частинок і одночасна регенерація зернистого шару насадки. Саме забезпечити умови ефективного вловлювання і регенерацію одночасно дозволяє застосування псевдозрідженого зернистого шару(ПЗЗШ).
Тому розробка конструкції апарату і його режимних параметрів є актуальною.
Мета роботи – моделювання і дослідження гідродинаміки ПЗЗШ і процесу вловлювання високодисперстних твердих частинок в ньому.
Задачі роботи – дослідження структури ПЗЗШ, створення математичної і фізичної моделі
ПЗЗШ, аналітичне вирішення сили тертя, перевірка адекватності за гідравлічним опором, перевірка адекватності за гідродинамічною структурою, створення фізичної і математичної моделі процесу вловлювання високодисперстних твердих частинок, експериментальне визначення швидкості
осипання зернистого матеріалу і магнітного фактора; перевірка адекватності за ефективністю вловлювання.
Новизна:
– Запропоновано застосування ПЗЗШ для задач ефективного вловлювання дрібнодисперсних
золів з газових потоків. Застосування ПЗЗШ дозволяє однозначно ефективно вловлювати золь і
регенерувати зернистий шар, працювати на потоках великої концентрації. Для ПЗЗШ характерна
незмінність гідравлічного опору і ефективної висоти вловлювання;
– Запропоновано формулу для розрахунку ефективності вловлювання в умовах визначальної
дії пондеромоторної сили. Враховано вплив порозності;
– Сформульовано баланс сил для нерухомого поршня в умовах флуктуації сил;
– Запропоновано порядок рішення для гідродинамічної структури шару за умови не визначеної кількості структурних елементів – поршнів.
Теоретичні і експериментальні данні показали, що ефективність очищення газів в ПЗЗШ від
високодисперстних твердих частинок визначається одночасною і спільною дією різних механізмів
вловлювання.
Значення магнітного фактора, що входить в рівняння ефективності вловлювання - визначається експериментальним шляхом. Решта параметрів, що входять в рівняння ефективності вловлювання, визначаються в основному конструктивними і режимними параметрами ПЗЗШ.
Отже знаходження оптимальних режимних параметрів ПЗЗШ і його структури в подальшому
буде визначати ефективність процесу вловлювання.
До основних параметрів фільтрів відносять: ефективність вловлювання,гідравлічний опір, регенерація фільтрувального елемента, рекуперація.
Теоретичні і експериментальні данні показали, що поршневий режим псевдозрідження є оптимальним по трьом ознакам: ефективність вловлювання з одночасною регенерацією фільтруваОбладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
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льного шару ПЗЗШ, відсутність автофільтра (іншими слова постійність гідравлічного опору в процесі фільтрації) рекуперація.
Поршневий режим псевдозрідження являє собою гідродинамічну структуру ПЗЗШ, яка ділиться на три зони: зона утворення поршнів, зона руху і об’єднання поршнів, і зона руйнування
поршнів. Механізм утворення і умова руху поршнів описані на плакатах (№1 і №2). Для цього були проведені досліди по визначенню: швидкості осипання з нижньої границі поршня, ефективності
вловлювання і визначення магнітного фактора.
Також було розроблено числове рішення моделі гідродинаміки ПЗЗШ, за допомогою програми і представлення результатів у вигляді діаграми квазіустановленого режиму гідродинаміки
ПЗЗШ в часі.
Розроблена програма для розрахунку ефективності вловлювання аерозолю в ПЗЗШ, спираючись на результати розрахунків гідродинаміки структуру ПЗЗШ.
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УДК 504.062.2 : 622.794.4
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ТЕПЛО-МАСООБМІНУ В АПАРАТАХ ПСЕВДОЗРІДЖЕНОГО
ШАРУ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СПУЧЕНОГО ПЕРЛІТУ
магістр Собченко Г.О., к.т.н., доц. Степанюк А.Р.
Київ, 56, пр. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, ІХФ, МАХНВ
Робота виконана за підтримки відділу термошарових процесів Інституту газу НАН України
та сектору перліту Науково-дослідного Інституту будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ).
У зв'язку істотним подорожчанням паливних ресурсів на Україні дуже гостро постає питання
про виробництво та використання теплоізоляційних матеріалів, що забезпечують зниження енерговитрат для опалення будинків, споруджень, транспортних комунікацій і теплових апаратів тощо.
Спучений перліт (з закритою пористістю) використовується в якості екологічно чистого теплоізоляційного заповнювача у будівництві, а з відкритою пористістю - у якості фільтрувального
матеріалу у хімічній, нафтовій та харчовій промисловості .
Перліт – природний екологічно чистий матеріал багатоцільового використання (велика кількість запасів перлітової сировини у Закарпатській області, які перевищують 100 млн м3), Особливістю перлітів є їхня здатність до спучування при високотемпературній тепловій обробці, з утворюванням, в залежності від кількості вологи перед спучуванням, матеріалу з закритою або відкритою пористістю. Залишкова волога у перліті перед спучуванням є головним фактором, який визначає його якісні характеристики.
При виробництві спученого перліту використовують сучасну двохстадійну технологію. На
першому етапі подрібнене вулканічне скло проходить термообробку при невисокій температурі у
апараті з псевдозрідженим шаром жолобного типу з метою видалення зайвої вологи. На другому
етапі відбувається його спучування у вертикальній шахтній печі.
В зв’язку з тим, що залишкова волога є визначальним фактором властивостей готового перліту, то видаленню точної кількості залишкової вологи приділяється особливе значення.
Метою роботи є розробка наукових основ вдосконалення технології виробництва спученого
перліту для використання в будівництві.
На основі літературних досліджень було зроблено наступні висновки:
1. При використанні попередньої термообробки для запобігання низькотемпературному розтріскуванню використовувати діапазон температур в робочій камері апарату з псевдозрідженим
шаром 250 – 350°С.
2. Залишковий вміст зв'язаної води в перліті перед спучуванням для отримання спученого
перліту з високими якісними характеристиками (низькою насипною густиною і високою міцністю
на стиск, низьким водопоглинанням) має становити в діапазоні вологості перліту після попередньої термообробки 3,7 – 2 %
3. Для регулювання залишкового вмісту зв'язаної води в перліті використовувати такий технологічний параметр як час перебування сировинного перліту в апараті псевдозрідженого шару,
який в свою чергу регулюється конфігурацією апарату з псевдозрідженим шаром, його розмірами
та зміною висоти псевдозрідженого шару матеріалу.
Були постановлені такі задачі досліджень:
1. Виконати дослідження кінетики дегідратації перліту родовища Фогош (Закарпатська обл
Україна):
• дослідження шляхом математичного моделювання процесу дегідратації сировинного перліту;
• експериментальні дослідження дегідратації перліту з перевіркою результатів математичного моделювання;
2. Розробка технологічних режимів процесу термопідготовки сировинного перліту;
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
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3. Дати практичні рекомендації щодо впровадження результатів досліджень в технологію
виробництва спученого перліту.
На лабораторній установці Інституту газу НАН України були проведені експерименти по дегідратації перліту родовища Фогош.
Результати експериментальних досліджень, співставленні з розрахунковими даними представлені на рисунку 1 для еквівалентних діаметрів dе = 0,22 мм; 1,1 мм; 1,7 мм та відповідних температур термопідготовки: 275, 320, 350 ºС.

Результати роботи:
Ð Розроблено фізичну та математичну модель процесу дегідратації перліту родовища Фогош, що дозволяє визначити мінімальний час проходження процесу термопідготовки для
отримання спученого перліту з високими якісними характеристиками для використання в
будівництві;
Ð На основі розрахунків, проведених за розробленою математичною моделлю, і експериментальних даних підібрано технологічні режими термообробки для отримання кінцевої вологості перліту перед спучуванням від 3,7 – 2%;
Ð Розроблено конструктивне оформлення апарату з псевдозрідженим шаром для термообробки перліту в двохстадійній схемі спучування перліту;
Ð Результати магістерської роботи за допомогою Інституту газу НАН України та Науководослідного Інституту будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ) впроваджено в промисловості на Броварському заводі будівельних конструкцій в двох стадійній технології виробництва спученого перліту.
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УДК 628.5:66
ПРОЦЕС ЗНЕВОДНЕННЯ І ГРАНУЛЯЦІЇ РІДКИХ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СИСТЕМ
магістр Філінков А.С., д.т.н., проф. Корнієнко Я.М.
Київ, 03056, пр. Перемоги, 37, НТУУ "КПІ", ІХФ, МАХНВ
Довготривале застосування мінеральних добрив для збереження родючості грантів призводить до надмірної їх мінералізації та закисленню. Застосування в кислому середовищі гумінових
добрив є малоефективним.
Тому розробка способу одержання гуміново-мінеральних добрив, які містять поживні мінерали та гумінові речовини у сукупності із заданою кількістю розкислювача є актуальною.
Застосування гуміново-мінеральних кальцієво вміст них добрив дозволяє відновити екологічну рівновагу при активному землекористування та запобігти деградації ґрунтів.
Метою роботи є теоретичне обґрунтування одержання композитних органо-мінеральних добрив та експериментальне дослідження кінетики процесу гранулоутворення гуміново-кальцієвокалійно-азотних твердих композитів з гетерогенних рідких систем.
Науковою новизною та практичною цінністю роботи є:
− розробка фізичної моделі процесу гранулоутворення гуміново-кальцієво-калійно-азотних
добрив з гетерогенних рідких систем;
− розроблення математичної моделі руху газових струменів через шар зернистого матеріалу;
− розробка методики експериментальних досліджень;
− модернізація експериментальної установки;
− проведені експериментальні дослідження гідродинаміки та кінетики процесу гранулоутворення гуміново-кальцієво-калійно-азотних твердих композитів;
− визначення впливу основних технологічних параметрів на ефективність процесу гранулоутворення комплексних гуміново-мінеральних добрив із застосуванням повнофакторного
експерименту;
− визначення динаміки зміни температурного поля в апараті із застосуванням ІТ технологій
в умовах реального процесу зневоднення і грануляції композитного розчину;
− розробка методики та алгоритму розрахунку промислового гранулятора для переробки
гетерогенних систем та запропонована конструкція апарату.
Результати роботи можуть бути використанні для розробки експериментальних технологій
одержання багатокомпонентних твердих композитів із заданими властивостями.
В подальшому доцільно провести дослідження, щодо збільшення інтенсивності тепло- масообмінних процесів при зневодненні та грануляції полікомпозитних суспензій.
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УДК 532.137: 666.97
ПРОЦЕС ВІБРОЕКСТРУЗІЙНОЇ ПЕРЕРОБКИ ФІБРОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ З РОЗРОБКОЮ
ВІДПОВІДНОГО ОБЛАДНАННЯ
магістр Фурманська В.В., к.т.н., доц. Андреєв І.А.
Київ, 56, пр. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, ІХФ, МАХНВ
Ефективність дисперсного армування збільшується, коли при навантаженні композиційного
матеріалу у роботу включається якнайбільше фібр, а цього можна досягти при направленій орієнтації фібр уздовж діючих зусиль у виробі.
В процесі віброекструзії фібробетону здійснюється природна орієнтація фібр за рахунок деформацій зсуву, які виникають при плині композиційного матеріалу у каналі бункера віброекструдера.
Тому метою роботи є визначення природної орієнтації дисперсної арматури при віброекструзії фібробетону і розробка обладнання, що дозволяє забезпечити максимальну орієнтацію фібр у
виробі вздовж осі формування.
Отримані формули для розрахунку орієнтації фібр уздовж осі формування, що виникає при
плині композиційного матеріалу у каналі бункера віброекструдера. Характер плину фібробетонної
суміші визначався за результатами теоретичних і практичних досліджень. Показано, що на краю
виробу кут нахилу фібр α відносно напрямку формування дорівнює куту нахилу стінок бункера
віброекструдера до вертикалі. При наближенні до центральної частини виробу кут α спочатку
зменшується, проте у центральній частині орієнтація фібр буде найгіршою. Для вирівнювання орієнтації фібр і властивостей композиційного матеріалу по перерізу виробу, а також зменшення кута
α були запропоновані нові конструкції віброекструдерів для змішання і формування.
Був розглянутий плин фібробетонної суміші у плоскому збіжному симетричному каналі, що
дає можливості розраховувати як традиційні, так і більш складні каскадні віброекструдери. Отримані формул для розрахунку швидкості у будь-якій точці каналу і продуктивності обладнання при
плині суміші між двома плоскими збіжними нерухомими стінками, одна з яких вертикальна.
Отримані розрахункові залежності для застосовування при розрахунку нового віброекструзійного обладнання для перемішування фібробетонних сумішей і формування дисперсноармованих виробів, а також для визначення орієнтації фібрової арматури при плині суміші між двома
плоскими збіжними нерухомими стінками, одна з яких вертикальна.
Отримані розрахункові залежності необхідні для розрахунку нового віброекструзійного обладнання для перемішування фібробетонних сумішей і формування дисперсноармованих виробів.
Для збільшення поздовжньої орієнтації фібрової арматури у виробі вирішено виконувати віброекструдер з жорстко закріпленою внутрішньою хрестоподібною вставкою у середній частині
бункера, а самі похили стінки бункера – ламаними.
За результатами роботи підготовлені 3 статті, 2 тези, отримано патент на корисну модель
(Патент України на корисну модель № 26911. МПК (2006) В28В 13/00, опубл. 10.10.2007, бюл. №
16). і подана заявка на патент України.
Результати роботи можуть бути використаними при проектуванні формуючого обладнання.
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УДК 66.066.4
ПРОЦЕС МЕМБРАННОГО КОНЦЕНТРУВАННЯ ПЛОДОВО-ЯГІДНИХ СОКІВ З РОЗРОБКОЮ
ВІДПОВІДНОГО ОБЛАДНАННЯ
магістр Шапар О.А., к.т.н., доц. Рябцев Г.Л.
Київ, 56, пр. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, ІХФ, МАХНВ
На сьогодні у світі існує проблема ефективного концентрування плодово-ягідних соків, оскільки до технологій їхнього оброблення висувається ряд додаткових вимог: невисока температура,
сталий перепад тисків, поступова зміна рівня рН тощо.
Цю проблему вивчено лише для традиційних процесів концентрування, хоча існує клас процесів, який дозволяє здійснювати концентрування швидше та якісніше. Мова йде про мембранні
процеси, які попри їхню ефективність, досліджуються, в основному, за кордоном, хоча Україна за
обсягами виробництва концентрованих соків посідає одне з чільних місць у Європі, що пояснюється значними запасами власної сировини, яка потребує ефективного перероблення. Виходячи з
вищесказаного, можна зробити висновок, що вивчення процесу мембранного концентрування плодово-ягідних соків є актуальним.
Метою роботи є теоретичне і експериментальне дослідження процесу комплексного мембранного оброблення, який складається з ультрафільтрації та мембранної дистиляції.
Для вирішення існуючої проблеми треба розв’язати такі задачі:
– здійснити моделювання процесів мембранного концентрування плодово-ягідних соків, а
саме розробити і розв’язати фізико-математичну модель процесів мембранного концентрування;
– провести експериментальні дослідження процесів мембранного концентрування плодовоягідних соків, а саме на основі аналізу роботу мембранно-дистиляційного апарата розробити методику проведення експериментів, визначити похибки вимірювань, одержати результати експериментальних досліджень;
– перевірити адекватність математичної моделі і зробити висновки стосовно можливості її
застосування для опису процесу мембранного концентрування плодово-ягідних соків.
Для процесу ультрафільтрації плодово-ягідних соків актуальним залишається визначення оптимального способу їхнього оброблення перед освітленням. А для мембранної дистиляції актуальним є визначення усіх технологічних аспектів процесу концентрування соків.
Отже, з метою розв’язання вище поставлених задач:
- обрано мембрани, які мають високі показники продуктивності та дозволяють одержувати
соки з тривалим терміном прозорої стабільності;
- розроблено спосіб попереднього оброблення соків перед їхнім концентруванням мембранною дистиляцією;
- розроблено оптимальні параметри і режими процесу ультрафільтрації яблучного соку на
установці плоскокамерного типу;
- розроблено оптимальні параметри і режими концентрування яблучного соку мембранною
дистиляцією на установці плоскокамерного типу.
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УДК 66.074.3.002.52
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ РЕКТИФІКАЦІЇ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТУ
З РОЗРОБКОЮ ВІДПОВІДНОГО ОБЛАДНАННЯ
магістр Шах О.В., к.т.н., доц. Мікульонок І.О.
м.Київ-56, пр. Перемоги, 37, НУТУ «КПІ», ІХФ, МАХНВ
Зростання темпів розвитку промисловості України потребують зростання виробництва енергоносіїв. Найбільш розповсюдженими енергоносіями є дизельне паливо та бензин. При цьому традиційне виробництво високооктанового бензину потребує застосування високотехнологічних процесів, передбачають значних капіталовкладень.
У масштабах малотоннажного НПЗ застосування цих процесів недоцільна. Досягнення відповідного октанового числа на цих виробництвах здійснюється змішуванням компоненту автомобільного бензину, отриманого на атмосферних установках, з присадками. Отримана суміш за своїми детонаційними характеристиками подібна до високооктанових бензинів, але є нестійкою. Це
проявляється в здатності розшаровуватися. Іншим негативним фактором є те що ці присадки є корозійно активними та шкідливими речовинами. Зазначенні чинники вказують на недоцільність виробництва високооктанових бензинів на малотоннажних НПЗ. Цільовим продуктом міні НПЗ крім
компоненту автомобільного бензину та мазуту є дизельне паливо. Технологія дотримання якісних
показників дизельного палива у відповідності до стандарту є значно простішою ніж для бензинів.
Тому робота більшості приватних НПЗ базується на отриманні якісного дизельного палива готового до реалізації, компоненту автомобільного бензину та мазуту. Останні продукти реалізуються як
напівфабрикати для установок риформінгу та вакуумної розгонки мазуту відповідно.
Стандартом EN 590 жорстко регламентується вміст сірки у дизельному паливі на рівні 0,05 %
масової частки. При переробці сирої нафти сірка, що міститься в ній здебільшого осідає в мазуті,
але значна її кількість залишається в більш легко киплячих фракціях, насамперед газойлевих. Дотримання допустимого вмісту сірки можливо двома способами: очистка сировини методами каталітичної гідро очистки, або очищення товарного продукту.
Нафта є основною сировиною у виробництві моторних палив. Однак ціна нафти на світових
біржах, слабо розвинені поклади української нафти, складність технології її підготовки вказує на
доцільність пошуку альтернативної вуглеводневої сировини. Українські газові родовища містять у
значній кількості вищі вуглеводні, які добувають у вигляді конденсату.
Газоконденсатні родовища – це системи, в яких вуглеводні перебувають в газоподібному
стані, але при ізотермічному пониженні тиску з газу виділяється рідка вуглеводнева фаза.
Розрахунок фізико-хімічних і експлуатаційних властивостей газоконденсатних продуктів, і
вибір параметрів технологічного процесу ректифікації ведеться у відповідності до фракційного
складу газового конденсату. Тобто склад газового конденсату представлено середніми температурами википання фракцій. На вихід фракцій з номіналу (вміст даної фракції в початковій сировині)
впливають параметри роботи колони, такі як температура живлення.
Метою роботи є дослідження впливу параметрів роботи колони на якісний і кіль кісний вихід
фракцій.
Для дослідження впливу температури живлення на вихід фракцій, було вдосконалено методику розрахунку ректифікаційної колони.
Технологічні схеми установок мають забезпечувати переробку вихідної суміші з отриманням
заданих продуктів за можливих коливань або змін в складі і витраті сировини, а також асортименті
продуктів. Для умов нафтопереробки, або переробки газових конденсатів на міні-заводах ця обставина надзвичайно важлива, так як на переробку як правило надходить суміш різних нафт, витрата і склад яких протягом року може сильно відрізнятись.
Існує багато методів розрахунку тарілчастих ректифікаційних колон, одним з яких є метод
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“від тарілки до тарілки”, який забезпечує високу точність розрахунку.
Для застосування методу розрахунку ректифікаційної колони методом “від тарілки до тарілки”, необхідно представити багатофракційну суміш по фракційно і задати її основні параметри в
поліноміальному вигляді.
Завданнями досліджень в даній роботі є:
– визначення складу газового конденсату;
– визначення теплофізичних властивостей компонентів газового конденсату та їх обробка
до виду, прийнятного для подальшого використання;
– удосконалення методики розрахунку;
– надання рекомендацій щодо реалізації процесу ректифікації газового конденсату та вдосконалення його конструктивного оформлення.
Розрахунок ректифікації вуглеводневих сумішей здійснюється розв’язанням системи рівнянь
матеріального балансу, фазової рівноваги і теплового балансу на кожній тарілці. Такий розрахунок
називають термодинамічним і виконують його на ЕОМ.
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2 КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ УПРАВЛІННЯ
ОБЛАДНАННЯ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОГО ВИРОБНИЦТВА
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УДК 676.026.522
ПРОЦЕС ГАРЯЧОГО ПРЕСУВАННЯ З РОЗРОБКОЮ ПРЕСА
магістр Біловол А.О., к.т.н., проф. Марчевський В.М.
Київ, 56, пр. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, ІХФ, МАХНВ
В роботах вчених Новікова і Кугушева розв’язані задачі фільтрації води на пресах через волокнисті матеріали в поздовжньому і поперечному напрямку. Провідними фірмами в целюлознопаперовому машинобудуванні є «Валмет», Фінляндія, «Метсо», Фінляндія, «Ешер Вісс», Німеччина;
Останнім часом саме ці всесвітньо відомі фірми працюють в напрямку використання таких
факторів інтенсифікації зневоднення полотна при пресуванні, як розширена зона пресування і підвищений гідравлічний напір, за рахунок пароутворення від нагрітого пресового вала;
Проблема інтенсифікації процесу зневоднення паперового полотна є актуальною, адже збільшення сухості на пресовій частині на 1 % дозволяє зменшити витрати пари на 5 % на сушильній частині машини, її металоємність та кількість викидів брудної пари в атмосферу, величина
яких складає 10 – 15 т/год на одну папероробну машину;
Мета роботи: складання фізичної і математичної моделі гарячого пресування паперового полотна з урахуванням підвищеного ступеня нагрітості пресового вала, виконання експериментального дослідження процесу та перевірка адекватності математичної моделі процесу.
Задачі дослідження: експериментальне визначення впливу параметрів процесу на ефективність процесу гарячого пресування.
Експериментальна установка складалася з пресової частини лабораторної папероробної
машини, двох інфрачервоних нагрівачів, які працюють на стисненому газі, балона з стисненим
газом і редуктора.
Результати дослідження приведені на рисунку 1.
Висновки: отримано розподіл гідравлічного тиску в папері по ширині зони пресування та
температурний профіль пресового вала. При використанні при пресуванні підвищеного температурного профілю пресового вала, поверхня якого нагрівається до 260˚С суттєво підвищується
гідравлічний тиск в папері за рахунок пароутворення, що збільшує рушійну силу процесу фільтрації води через папір та сукно.
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Рис. 1 – Результати досліджень
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УДК 676.054.663
ПРОЦЕС ОТРИМАННЯ ХТММ З ОДНОЛІТНІХ РОСЛИН З РОЗРОБКОЮ МЛИНА
магістр Демінко А.М., к.т.н., проф. Марчевський В.М.
Київ, 56, пр. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, ІХФ, МАХНВ
Солому зернових та технічних культур, а особливо солому ріпака, площі посівів якого щорічно збільшуються, спалюють, тим самим забруднюючи атмосферу шкідливими сполуками, які
утворюються внаслідок згорання. В той час як її можна, на нашу думку, використовувати для виробництва термомеханічної та хіміко-термомеханічної маси.
Мета роботи: дослідити процес розмелу соломи ріпака з метою отримання волокнистої маси
для виготовлення картону.
Були розроблені фізична та математична моделі процесу розмелу. З фізичної точки зору процес розмелу соломи можна описати як сукупність двох процесів, перший з яких подрібнення, а
другий – розщеплення та фібриляція волокон соломи. Математично кожен з цих процесів описується диференційним рівнянням першого порядку:
dx
= kx ,
(1)
dτ
де τ – час розмелу, с; k – константа швидкості розмелу, с-1; х – ступень розмелу, °ШР.
Проінтегрувавши рівняння (1), маємо:

ln

xi
= kτ .
x0

(2)

На основі розроблених фізичної і математичної моделей спроектовано дослідну установку та
проведено досліди з розмелу соломи ріпака. Результати досліджень приведені на рис. 1.

Рис.1 – Залежність приросту ступеня помелу соломи ріпака від часу розмелу при концентраціях 0,5 %, 1 % та 1,5 %
З графіка видно, що процес розмелу можна умовно розділити на два процеса, які описуються
диференційним рівнянням першого порядку – подрібнення перші 1-2 хвилини, а потім розщеплення пучків та фібриляція волокон. Запропоновано рівняння, яке з достатньою точністю описує одразу весь процес розмелу:
.

(3)

В результаті розмелу соломи ріпака було отримано волокнисту масу, з якої виготовили зразки картону. Фізико-механічні показники виготовленого картону свідчать про те, що солому ріпака
можна і навіть потрібно використовувати в якості сировини для виробництва термомеханічної та
хіміко-термомеханічної маси.
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УДК 676.026.522
ІНФРАЧЕРВОНЕ ВИПРОМІНЮВАННЯ В ПРОЦЕСІ СУШІННЯ ПАПЕРУ
ТА ЗМЕНШЕННЯ ВИКИДІВ В АТМОСФЕРУ
магістр Новохат О.А., к.т.н., проф. Марчевський В.М.
Київ, 56, пр. Перемоги, 37, НТУУ “КПІ”, ІХФ, МАХНВ
Кондуктивний (контактний) метод сушіння паперу на сушильних циліндрах є найбільш поширеним в промисловості. Для нагрівання циліндрів використовується пара, котра отримується
шляхом спалювання великої кількості природнього газу. При цьому в навколишнє середовище виділяється вуглекислий газ СО2. Збільшення концентрації СО2 в атмосфері негативно впливає на
здоров’я людей та створює парниковий ефект.
Процес сушіння паперу складається з трьох періодів: прогріву, першого та другого періодів
сушіння. В період прогріву відбувається поступове збільшення температури паперу до початку
першого періоду сушіння. В даному випадку швидкість прогріву лімітується зростаючою швидкістю випаровування та теплопровідністю від верхніх шарів паперу, які контактують з поверхнею
циліндра.
Проблема швидкого нагріву паперу може бути вирішена шляхом використання інфрачервоного випромінювання. Відомо, що інфрачервоне (ІЧ) випромінювання має властивість проникати в
об’єм матеріалу. При цьому тепло виділяється по всій товщині матеріалу, одночасно нагріваючи
як верхні, так і нижні шари паперового полотна.
Мета роботи: інтенсифікація процесу прогріву і сушіння паперового полотна із застосуванням ІЧ випромінювання.
Задачі дослідження: експериментальне визначення впливу параметрів процесу на швидкість прогріву і сушіння.
Експериментальна установка складалася з високоточних вагів (дискретність 0,001 г), підключених до комп’ютера, а також інфрачервоного випромінювача потужністю 0,2 кВт. В якості
зразків для дослідження використали флютінговий та газетний папір з масами квадратного метру 110 г/м2 та 45 г/м2 відповідно. Величини теплового потоку Q1<Q2.
Результати дослідження приведені на рисунку 1.
Висновки: період прогріву паперу при використанні ІЧ випромінювання значно коротший,
ніж відповідний період при кондуктивному методі сушіння за однакових теплових потоках і залежить від маси квадратного метру паперу, вологовмісту і величини теплового потоку. Зі збільшенням вологовмісту і маси квадратного метру паперу збільшується час прогріву та зменшується швидкість процесу. Збільшення теплового потоку збільшує швидкість сушіння, особливо
в першому періоді сушіння.

Рис. 1 – Результати досліджень
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