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Гортаючи сторінки збірки тез доповідей, приємно відзначити,
що з кожним роком зростає науковий рівень представлених
досліджень та розширюється їх тематика. Добре, що молоді
дослідники вчаться підходити до наукової проблеми системно, не
бояться висувати сміливі гіпотези та застосовувати нові підходи.
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УДК 66.06
Роки та люди кафедри МАХНВ
Г.Л. Рябцев
Кафедру машин та апаратів хімічних виробництв (із 1997 р. –
кафедра машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв)
засновано у 1928 р. при хіміко-технологічному факультеті.
Цей рік співпав з початком корінної технічної перебудови
промисловості і сільського господарства СРСР. Саме в цей час розкрились
організаторські здібності першого завідувача кафедри В. Васильєва, в
майбутньому – члена-кореспондента АН УРСР, доктора технічних наук,
професора. У 1930-х за його активної участі на основі кафедри було
створено два втузи: харчової промисловості (нині – Національний
університет харчових технологій) і легкої промисловості (нині –
Національний університет промисловості і дизайну), а в 1938 р. – факультет
хімічного машинобудування (нині – інженерно-хімічний факультет).
Багато післявоєнних випусків кафедри були б неможливими без
великих зусиль, докладених доктором технічних наук, професором Й.
Чорнобильським, який очолив кафедру в 1945-м і був її незмінним
завідувачем наступних 28 років. Під керівництвом Й. Чорнобильського
захистили кваліфікаційні роботи 25 кандидатів і докторів наук, серед яких
майбутні професори кафедри Р. Ладієв, Ю. Лукач, О. Півень, доценти
С. Городинська, В. Миргородський, Ю. Тананайко та інші.
У
1973-1999
рр.
незмінним
завідувачем
кафедри
був
почеснийЗаслужений професор НТУУ «КПІ», доктор технічних наук,
професор Ю. Лукач. Завдяки великій організаційній і творчій роботі Ю.
Лукача та тодішнього проректора КПІ, одного з перших випускників
кафедри В. Гнатовського (до речі, рекордсмена світу з мотокросу), у 1978 р.
збудовано новий корпус факультету хімічного машинобудування.
На початку 80-х років усталилися базові напрямки наукової роботи
кафедри: розробка випарної техніки та плівкових апаратів, дослідження
властивостей полімерів та створення обладнання для їх отримання і
перероблення, інтенсифікація процесів сушіння та створення нового
сушильного обладнання, перероблення деревини та одержання паперових
виробів, захист металів від корозії, очищення стоків та викидів
промислових виробництв. Кафедра зберігає пріоритет в галузі дослідження
нових мембранних процесів розділення рідин. У цих напрямках протягом
багатьох років плідно працювали професори Р. Ладієв, М. Павліщев і Є.
Воронцов, доценти С. Доброногова, Ю. Тананайко, Ю. Трохін та інші.
На основі наукових та прикладних розробок кафедри її співробітниками
видано понад 60 монографій та навчальних посібників. Підручник «Машини
та апарати хімічних виробництв. Основи теорії і розрахунку», написаний за
редакції Й. Чорнобильського, витримав три перевидання та є настільною
книгою багатьох студентів, аспірантів, науковців та інженерів. Чотирма з семи
своїх монографій Ю. Лукач започаткував наукову школу з процесів та
обладнання переробки полімерних матеріалів, найяскравішим представником
якої був один з перших розробників промислових ліній для виробництва
полімерних плівок доктор технічних наук, професор Л. Радченко.
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За роки існування у складі КПІ кафедрою МАХНВ підготовлено
близько 100 докторів та кандидатів наук і понад 5000 висококваліфікованих
інженерів, зокрема для Угорщини, Чехії, Німеччини, Алжиру. Серед
випускників кафедри – керівники багатьох промислових підприємств,
проектних організацій, науково-дослідних інститутів.
З метою підвищення рівня підготовки спеціалістів і виконання науково-дослідних робіт за умови тісного взаємозв’язку з підготовкою фахівців,
у 1996 р. на базі кафедри було створено Науково-інженерний центр
«Хімічна інженерія», який очолив Заслужений працівник народної освіти
України, доктор технічних наук, професор Я. Корнієнко – завідувач
кафедри з 1999 р. За технологіями, розробленими Центром, випускаються,
зокрема, комплексні органо-мінеральні добрива нового покоління та
зневоднені харчові концентрати.
Міжгалузевою науково-дослідною лабораторією інтенсифікації та
автоматизації процесів сушіння, створеною професором В. Марчевським у
1983 р., впроваджено у виробництво понад 900 сушильних і випарних
установок, серед яких і перша у СНД випарна установка з механічною
рекомпресією пари. Одинадцять розробок цієї лабораторії відзначено
медалями міжнародних виставок.
Розроблені під керівництвом Ю. Лукача та Л. Радченка промислові
лінії для виробництва полімерних плівок, полімер-абразивних волокон і
листів, композиційних полімерних матеріалів перевершують зарубіжні
аналоги. Гравітаційно- та роторно-плівкові апарати, розроблені завдяки
дослідженням Є. Воронцова, здобули заслужене визнання в технологічних
процесах випарювання. Широко відомі серед спеціалістів установки
очищення газових викидів ливарного й зварювального виробництв та
установки для нанесення полімерних покриттів, розроблені під
керівництвом М. Павліщева.
У своїй науковій і прикладній роботі співробітники кафедри
керуються відомим принципом винахідників і раціоналізаторів усього
світу: «Вдосконалити можна все». Тому за останні 20 років близько 500
їхніх розробок захищено патентами Росії, України та інших країн. Автором
понад трьохсот із них є кандидат технічних наук, доцент І. Мікульонок.
Зараз у складі кафедри працює понад 20 викладачів – докторів та
кандидатів наук, більшість з яких є її вихованцями. Кафедра МАХНВ є
базовою з підготовки магістрів і спеціалістів хімічних та нафтопереробних
виробництв, а група майбутніх інженерів целюлозно-паперової промисловості
є єдиною в Україні. Щорічне державне замовлення становить понад 60 осіб.
Наукове та навчальне обладнання кафедри налічує 75 установок,
машин і апаратів, серед яких – дві папероробні машини, три технологічні
лінії – для виробництва рукавної плівки, рулонних і лінійних полімерних
виробів, обладнання для підготовки паперової маси й мембранного
газорозділення, установки для одержання рідкого азоту та гранульованих
органо-мінеральних добрив, машини для перероблення полімерних і
паперових відходів тощо.
Уже досить давно кафедрою було сформульовано принципи, за
якими її викладачі навчають студентів. Ось вони: Ви – отримуєте класичну
інженерну освіту; ми – навчаємо Вас самостійно учитись і думати,
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поважаємо й турбуємося про Вас, забезпечуємо 100-відсоткове
працевлаштування. Рівень інженерної освіти, яку надає кафедра МАХНВ,
дозволяє працювати будь-де, адже лише офіційний перелік можливих
галузей професійної діяльності випускників кафедри займає вісім сторінок.
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CЕКЦІЯ 1
“ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ І
НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ”
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УДК 66.045.129.2
Математична модель процесу теплообміну через труби
повітряного холодильника
магістрант Акбергенов А.А., Степанюк А.Р.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Для забезпечення збереження довкілля в сучасних умовах постала
гостра проблема економії сировинних ресурсів. Особливо це гостро
стосується збереження водних ресурсів. Тому доцільно продовжити
розвиток сучасних теплообмінників з альтернативними дешевими
теплоносіями. Такими умовами найкраще відповідає повітря. Тому
доцільно дослідити процес тепловіддачі від поверхні до повітря.
На рисунку 1 представлена схема експериментальної установки для
дослідження тепловіддачі ребристої поверхні труби.

1 – ємність нагрівача; 2 – блок управління; 3 – труба; 4, 5 –
ротаметри;
6 – вентилятор; 7 – камера.
Рисунок 1 – Установка для дослідження тепловіддачі повітря до
ребристої поверхні випарника
Установка представлена наступним чином. В ємкості (1) вода
підігрівається електронагрівачем, який регулюється блоком
управління (2). З вентилятора (6) повітря поступає у камеру (7), в якій
розташована система оребрених труб (3). Витрати води і повітря
замірюються ротаметрами (4) та (5). Для контролю температури в
системі використовуються хромель-копелеві термопари.
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Мета цієї роботи – отримати розв’язок математичної моделі для
створеного лабораторного стенда і вирішення наступних задач:
- експериментальне визначення коефіцієнти тепловіддачі при
різних числах Рейнольдса;
- отримання в явному вигляді рівнянь подібності.
Розв’язання задачі зводиться до вирішення рівняння Фур’є:
∂t
dQ = − λ
dFdτ .
∂n
В нашому випадку передача тепла здійснюється через циліндричну
стінку довжиною L внутрішнім радіусом rв і зовнішнім радіусом rн
(Рисунок 2).

Рисунок 2 – Теплопровідність через циліндричну стінку
Граничні умови: при r = rв t = t1 , при r = rн t = t 2 .
Температура по товщині циліндричної стінки змінюється
нелінійно. Не лінійність зміни температури пояснюється тим, що
ізотермічними поверхнями є циліндри, площа поверхні яких
змінюється по радіусу, а отже буде змінюватися по радіусу і тепловий
потік.
Оскільки в циліндричній стінці температура по товщині стінки
змінюється по криволінійному закону, то розв’язок рівняння має
вигляд:
2π Lτ ( t cт1 − t cт 2 )
Q=
1 dн
.
ln
λ dв
В ході експериментального дослідження процесу тепловіддачі від
поверхні до повітря планується аналітичним шляхом розв’язати
математичну модель з отриманих початкових умов.
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Перелік посилань:
1. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. Изд.
Третье, переработанное и дополненное, «Энергия», М., 1976.
2. Теоретические основы тепло- и хладотехники, часть II.
Теплообмен. Под общей редакцией проф. Э.И. Гуйко, Изд.
Ленинградского университета, Л., 1976.
УДК 678.05
Удосконалення процесу одержання труб з термопластичних
матеріалів
магістрант Алфьоров О.А., Мікульонок І.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Переробка полімерних матеріалів у вироби є складним
виробництвом з цілою низкою технологічних процесів, що
забезпечують одержання кінцевого виробу із заданими відповідно до
умов експлуатації властивостями. Отримання продукції необхідної
якості може бути одержано з допомогою заданих технологічних
параметрів роботи полімерного обладнання. Технологічний процес
складається виключно з неізотермічних процесів : нагрівання та
охолодження. Нагрівання полімеру в екструдері відбувається в
основному за рахунок дисипацій енергії привода, а перенос теплової
енергій – конвекції [1, 2].
Охолодження труб необхідно для надання їм необхідної
твердості та міцності , достатніх для протидії зусиллю, що виникає
при наступній операції – протягуванні гусеничним пристроєм.
Охолодження відбувається тільки теплопровідністю, а оскільки
полімери мають низьку теплопровідність, то процеси їх термообробки
в ряді випадків стають вирішальними і визначають продуктивність
ліній у цілому. Окрім цього, режими термообробки суттєво впливають
на структуру полімерів і, відповідно, на якість виробу[1, 3].
У лініях для виробництва труб з термопластичних полімерних
матеріалів застосовують охолоджувальні ванни з рідким теплоносієм
– водою. Реалізація такого теплообміну вирішує лише зовнішню
задачу, тобто процес теплообміну між поверхнею виробу та
охолоджуючою рідиною у ванні. У цьому випадку інтенсифікація
охолодження можлива лише за рахунок зміни коефіцієнта
тепловіддачі із зовнішнього боку труби. Але в цілому в процесі
охолодження труб лімітуючою є внутрішня задача, тобто процес
відведення теплоти від внутрішніх шарів до поверхні полімеру [1].
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних
матеріалів

10

Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених

Сучасне екструзіїне обладнання по виробництву труб
дозволяють без втрат у якості підготувати для формування до двох
тон розплаву в годину. При розгляді процесу формування труби
діаметром 630 мм з поліетилену при продуктивності 1000 кг/год,
температурою охолоджуючої води 20 оС та середньої температури
труби на виході з процесу 50 оС, необхідною є довжина зони
охолодження 45 метрів (8 ванн по 5м). Дані показники довжини та
кількості ванн свідчать, що більшу частину виробничих площ при
експлуатації та значну частину матеріалоємності під час виробництва
потребує обладнання для охолодження [4].
На кафедрі МАХНВ НТУУ «КПІ» проводяться дослідження та
розробка обладнання для реалізацій процесу двостороннього
охолодження труб: як з зовні, так і з середини. Реалізація такого
охолодження у виробництві значно інтенсифікує процес теплообміну
та дозволить зменшити капітальні витрати на організацію
виробництва, підвищити
якість виробу та збільшити межи
продуктивності ліній без додаткових затрат на виробничі площі.
Перелік посилань:
1. Переробка термопластів методом екструзії / Л. Б. Радченко –
К. : ІЗМН, 1999. – 220 с.
2. Лукач Ю. Е. Алгоритм расчета устройств для термообработки
изделий из термопластов : учебное пособие / Ю. Е. Лукач, С. И.
Доброногова, Л. И. Ружинская – К. : КПІ, 1984. – 84 с.
3. Производство изделий из полимерных материалов / В. К.
Крыжановский, М. Л. Кербер, В. В. Бурсов, А. Д. Паниматченко –
СПб. : Професия, 2004. - 464с.
4. Охлаждение полимерных труб в процессе их производства
методом экструзии / В. Бисеров, И. Гвоздев, М. Гориловский, В.
Швабауєр // Полимерны трубы – Украина. - № 1. - 2008.- с. 18-20.
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УДК 66.045
Дослідження гідродинаміки та теплообміну в щілинних
мікроканалах
магістрант Гулієнко С. В., Зубрій О. Г.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Обмеженість запасів паливно-енергетичних ресурсів висуває на
перший план питання енергозбереження, тому актуальним є завдання
максимально повної утилізації теплоти. Успішне рішення цих задач
неможливе без застосування вдосконалених теплообмінних пристроїв
з
високою
інтенсивністю
теплообміну.
В
традиційних
теплообмінниках, як правило, реалізується турбулентний режим, який
характеризується більшими значеннями коефіцієнтів тепловіддачі.
Але навіть при високих ступенях турбулентності біля поверхні
теплообміну існує ламінарний в’язкий підшар [1], який з точки зору
теплообміну основним термічним опором. Існуючі методи
інтенсифікації теплообміну спрямовані на зменшення, руйнування або
відрив цього підшару [2].
В основу роботи покладено метод інтенсифікації теплообміну
шляхом створення систем з геометричними розмірами, меншими
поперечних лінійних розмірів примежових шарів. Проте, в літературі
цьому питанню присвячена невелика кількість робіт. Тому подальше
теоретичне і експериментальне вивчення механізму і закономірностей
гідродинаміки і теплообміну в мікрощілинних каналах є актуальною
задачею. На рис. 1 представлений експериментальний стенд для
дослідження гідродинаміки при русі в циліндричних мікроканалах,
який складається з таких основних частин – робочої ділянки (1),
теплогенератора (2), вимірювальниз блоків (3), (4) та (5) регулюючих
та контрольно-вимірювальних приладів, живильного (6) та
циркуляційного (7) трубопроводів, водяного насосу (8). Робоча
ділянка являє собою циліндричний мікроканал, утворений
зовнішньою поверхнею поршня (9) та внутрішньою поверхнею
патрубка (10).
Метою даного дослідження є вивчення закономірностей
гідродинаміки при русі рідини в щілинних мікроканалах та розробка
на їх базі методики дослідження процесів теплообміну. Для
досягнення поставленої мети формулювались наступні задачі:
вивчити умови течії та теплообміну потоку рідини в
каналах з геометричними розмірами, меншими за розміри
примежових шарів;
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вивчити умови можливого переходу між режимами течії
рідини;
обґрунтування оптимальних режимів руху рідини для
дослідження тепловіддачі в щілинних мікроканалах.
Дослідження проводились на водопровідній воді в діапазонах
масових швидкостей (0,75⋅102–2,49⋅104) кг/(м2·с) та температур (18–
122)°С. Під час досліду вимірювався статичний надлишковий тиск
перед входом та на виході з циліндричного мікроканалу, витрата, та
фіксувалося середня температура потоку на вході і на виході з каналу.
На рис. 2 представлені фрагменти результатів досліджень у вигляді
графічних залежностей ∆ p = f ( Re )
(а) та Eu = f (Re) (б) для
циліндричного мікроканалу шириною 0,223 мм довжиною 20 мм.

Рис. 1 Принципова схема експериментального стенду
1 – робоча ділянка, 2 – теплогенератор, 3 – ділянка вимірювання
витрати, 4 – блок вимірювання тиску, 5 – комплекс вимірювання
температур, 6, 7 – трубопроводи, 8 – насос, 9 – поршень, 10 - патрубок
10,0

Eu

а)

1,0
100

б)

1000

Re

Рис 2. Результати досліджень
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Також проведені дослідження для каналів з іншими
геометричними розмірами і проводиться узагальнення результатів
експерименту.
Перелік посилань:

б)

1. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. 7-е изд., испр. – М.:
Дрофа, 2003. – 840 с.
2. Михеев М. А. Михеєва И. М., Основы теплопередачи. Изд. 2-е,
стереотип. М., «Энергия», 1977.
УДК 678.027.3
Дослідження процесу гомогенізації в каналі черв’яка з розробкою
робочих органів екструдера
магістрант Кошмак А.Ю., Лукашова В.В.
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
Дослідженню процесу гомогенізації в одночерв’ячному
екструдері присвячена значна кількість робіт. Зазвичай для
моделювання процесу екструзії розглядається обернена модель
черв’яка, яка дозволяє привести задачу до прямокутної системи
координат, вважаючи черв’як нерухомим і розгорнутим на площині, а
циліндр, також розгорнутий на площині, таким, що рухається
відносно каналу черв’яка. При такій постановці задачі вважається, що
процес плавлення відбувається зі зняттям плівки розплаву, яка
утворюється біля поверхні циліндра. Слід зазначити, що така модель
не повністю відповідає дійсності, оскільки в реальному процесі
швидкість руху полімеру відносно черв’яка і циліндра буде іншою,
крім того, процеси біля поверхні черв’яка, що насправді обертається,
умовно переносяться до стінки циліндра. Більшість представлених
методик розрахунку припускають наявність поправочних коефіцієнтів
і нових розрахункових величин, яких немає в довідниковій літературі.
Деякі роботи пропонують теоретико-експериментальний підхід, що
потребує наявності бази дослідних даних. Ці методики не знаходять
застосування на практиці через зростаючий вибір матеріалів, що
переробляються.
Останнім часом асортимент полімерів, окрім промислових
марок, значно збільшився за рахунок вторинних полімерів, переробка
яких стала визначальним пріоритетом галузі у розвинених країнах.
Проблема рециклінга полімерів зводиться до питання ефективного
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очищення домішок з поверхні пластмаси (паперу, клею, дерев’яних чи
мінеральних речовин), оскільки наявність навіть їх невеликої
кількості призводить до різкої зміни властивостей продукту, що
виготовляється. Оскільки якість виробів із вторинної сировини значно
відрізняється від якості відповідних виробів із первинної сировини,
особливий інтерес являє знаходження оптимальної композиції для
виготовлення кінцевого продукту. Введенням наповнювачів у полімер
виробу надають необхідної якості (хімічну стійкість, зносостійкість,
жорсткість, твердість, теплопровідність, колір і т.п.). Потреба
переробки матеріалів, які містять наповнювачі, домішки, вологу,
являють
собою
суміш
як
високомолекулярних
так
і
низькомолекулярних сполук, вимагає ретельної розробки відповідного
обладнання. Робочий орган (черв’як) для переробки вторинних
матеріалів зазвичай має у зоні гомогенізації змішуючі елементи
(шайби, кулачки, зсувні елементи, тощо) [1].
При проектуванні екструзійного обладнання для переробки
вторинної сировини необхідно застосовувати теоретичну модель, яка
б дозволила проводити розрахунки з урахуванням змішуючих
елементів у зоні гомогенізації, визначати їх геометричні параметри та
координату розташування.
Метою роботи є розробка математичної моделі процесу та
аналітичне дослідження основних енергосилових параметрів процесу
гомогенізації при переробці псевдопластичних матеріалів у каналі
одночерв’ячного екструдера.
Для повного дослідження екструзії, процес доцільно розглядати
як сукупність послідовних процесів подачі, плавлення та
гомогенізації, побудувавши при цьому загальну математичну модель.
Побудова такої моделі дозволить аналізувати процес екструзії із
врахуванням взаємного впливу окремих зон. Для побудови такої
моделі, на відміну від традиційної плоскопаралельної, процес
екструзії розглядатимемо в циліндричній системі координат з
нерухомим циліндром і обертовим черв’яком, що відповідає
реальному процесу.
Розглянуто тризонний екструдер. Для опису зон подачі і
плавлення (які передують зоні гомогенізації) застосовано математичні
моделі
процесів
подачі
та
плавлення,
запропоновані
д.т.н. Радченко Л.Б [2]. У математичну модель зони гомогенізації
додано модуль обчислення зони змішувача-гомогенізатора. Створено
два типи моделей: для граничних умов першого та третього роду на
стінці циліндра (це обумовлено специфікою процесу: залежно від його
перебігу
може
здійснюватись
нагрівання
стрічковими
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електронагрівачами чи охолодження водою, маслом або повітрям).
Оскільки наявність змішуючих елементів може призвести до значного
збільшення величини дисипації, що може спричинити пригоряння
сировини або деструкцію наповнювача, у програмі розрахунку
передбачено обчислення величини дисипації, швидкісних та
температурних полів.
Отже, на базі математичної моделі створено програму
розрахунку, яка дозволяє з достатньою точністю розрахувати процес
екструзії для різних умов переробки, здійснити підбір оптимальної
геометрії та енергосилових параметрів процесу.
Перелік посилань:
1. Крыжановский В.К., Кербер М.Л., Бурлов. В.В., Паниматченко А.Д.
Производство изделий из полимерных материалов – Спб.: Профессия,
2004. – 464 с.
2. Л.Б. Радченко. Переробка термопластів методом екструзії: Наук.
посібник. – К.: ІЗМН, 1999. –220 с.
УДК 662.69.002
Процес додаткового вилучення вуглеводнів із природного газу
методом низькотемпературної абсорбції
магістрант Левченко Ю.Ю., Ракицький В.Л.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Для переробки природного газу, а саме вилучення з нього
цільових компонентів (пропану, бутану, пентану, важких вуглеводнів)
та забезпечення якісного очищення від механічних домішок і
скрапленої рідини перед транспортуванням магістральними
газопроводами,
необхідне
попереднє
визначення
найбільш
ефективного методу виконання поставленого завдання. За даними
науково-технічної літератури було виявлено, що доцільно
застосовувати метод низькотемпературної абсорбції [1]. Він отримав
найширше розповсюдження завдяки можливості використання
доступних і дешевих рідинних поглиначів та ефективного протікання
процесу при мінусових температурах, що досягається штучним
охолодженням сировини. Вагомий вплив на низькотемпературну
абсорбцію мають такі параметри, як склад, фізико-хімічні властивості
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сировини, витрата сировини та абсорбенту, вид абсорбенту, тиск та
температура [3, 4, 6]. Залежність процесу від вищенаведених
характеристик та розробка модернізації апаратів, що входять до
технологічної схеми, є предметом виконання даної роботи.
Товарними
продуктами
установки
низькотемпературної
абсорбції
є
скраплений
газ
(пропан-бутанова
фракція),
деетанпропанбутанізований конденсат і сухий газ. В даному випадку
при проведенні процесу, дрібнодисперсний абсорбент може
впорскуватись в потік природного газу, що значно підвищує його
ефективність. Проаналізувавши технологічну схему, у якості
абсорбенту було вирішено застосувати деетанпропанбутанізований
конденсат, що призначений як компонент при виробництві
автомобільних бензинів за ДСТУ 4063 та відповідає вимогам ТУ У
11.1-0158764-048-2004.
Після проведення аналізу низькотемпературної абсорбції на
установці Хрестищенського газоконденсатного родовища (Харківська
обл.) із залученням організації ДК «Укргазвидобування» та використання
з літературних джерел [3-6] досвіду експлуатації інших подібних
установок, температури проведення процесу було понижено від мінус
30ْ С до мінус 60ْ С при тиску 3,5 МПа. Це дало змогу отримати
більш високі показники виходу компонентів газової суміші (пропану
та бутану).
Контактування абсорбенту з газовим потоком здійснюється в
апаратах, що широко застосовуються в різних, зокрема в хімічній,
галузях промисловості – абсорберах. В теперішній час для цих цілей
розроблена велика кількість різноманітних їх типів: полі, тарілчасті
абсорбери, турбулентні газопромивачі та інше. Достатньо ефективно
можливо здійснювати процес в горизонтальному потоці природного
газу. Головна вимога при цьому способі контактування газу з
абсорбентом полягає у створенні високорозвиненої міжфазної
поверхні потоків, що взаємодіють. З’являється необхідність розробки
конструкції турбулізаторів газорідинного потоку у вигляді
різноманітних завихрювачів, що забезпечують високі відносні
швидкості між частками газу та рідини. В подальшому планується
виконання роботи у даному напрямку.
Після попереднього складення математичної моделі та
проведення розрахунків задачі оптимізації, визначено динаміку
вилучення метану, етану, пропану, бутану та більш важких
вуглеводнів в широкому діапазоні розглянутих значень кількості
циркулюючого абсорбенту [2]. Отримано показник найбільш
оптимальної кількості абсорбенту, що подається до газового потоку
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при фіксованих значеннях температур і постійному тиску, та
визначено, що використання більшої його кількості не є доцільним.
Побудовано графічні залежності за отриманими даними [2].
На даний час продовжується серія експериментів по визначенню
найкращих умов проведення процесу і конструкції абсорбера та
оформлення матеріалів для подання статті до науково-практичного
журналу
на
тему
вдосконалення
організації
процесу
низькотемпературної абсорбції.
Перелік посилань:
1.
Ю.Ю. Левченко, В.Л. Ракицький / Процес додаткового
вилучення
вуглеводнів
із
природного
газу
методом
низькотемпературної абсорбції. – Збірка тез доповідей XI
Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених «Екологія. Людина. Суспільство» (13-18 травня, м.
Київ) /Укладач Д.Е. Бенатов, О.В.Піщук.– Київ.: НТУУ «КПІ», 2008.250 с.
2.
Ю.Ю. Левченко, В.Л. Ракицький / Оптимізація процесу
вилучення вуглеводнів методом низькотемпературної абсорбції. –
Материалы международной научной конференции XII ПАМК
«Совершенствование процессов и оборудования пищевых и
химических производств» (8-12 сентября, г. Одесса)/ Б.В. Егоров, Л.В.
Капрельянц, О.Г. Бурдо. – Одесса.: ОНАХТ, 2008. – 370 с.
3.
А.И. Гриценко. Научные основы промышленной
обработки углеводородного сырья. – М., «Недра», 1977. –238 с.
4.
Д.М. Кемпбел. Очистка и переработка природных газов. –
М., «Недра», 1977. –348 с.
5.
В.В Кафаров. Основы массопередачи. – М., «Высшая
школа», 1979. – 438 с.
6.
Т.М. Бекеров, Г.А. Ланчаков. Технология обработки газа и
конденсата.– М., «Недра-Бизнесцентр», 1999. – 596 с.
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УДК 628.5.66
Математичне моделювання процесу гранулоутворення
багатошарових гуміново-мінеральних композитів
магістрант Райда В.В., Корнієнко Я.М.
Національний технічний університет
«Київський політехнічний інститут»
Загострення екологічних проблем зумовлює розробку нового
покоління комплексних гуміново-мінеральних добрив застосування
яких, сприятиме запобігання виснаження родючих ґрунтів України.
Тому, дослідження процесів гранулоутворення гуміново-мінеральних
композитів з рідких систем є актуальним.
Для математичного опису процесу можливе використання
статистичної моделі з урахуванням таких допущень, які після
переходу до функції розподілення маси гранул за розмірами дають
∂g
∂Λ
3g 
 ∂g
+ 2
Λ +
g+
Λ  = − η SKg + ϕ
∂τ
∂D
D 
 ∂D

Функцію
рівняння:

вн

( D) + ϕ

зовн

( D)

потужності нових центрів грануляції знаходять з
∂ Λ 3g 
 ∂g
ϕ ( D) = 2
Λ +
−
Λ  + η SKg .
∂D D 
 ∂D

За попередніми дослідами масове розподілення гранул описує з
вірогідністю 0,95 γ – розподілення.
Функція потужності джерела нових центрів грануляції має форму
синусоїди, в якій область, де ϕ ( D ) > 0 свідчить про необхідну наявність
в одиницю часу масового розподілення центрів грануляції, які
реалізують за рахунок зовнішньго та внутрішньго джерела.
ϕ ( D ) <0 – вилучення великих частинок за
Відповідно, область
рахунок подрібнення великих частинок та вивантаження їх з
апарата.Загальний вигляд сумарної функції потужності нових центрів
грануляції на Рис. 1
Дослідами встановлено, що при локальному введенні рідкої фази
коефіцієнт η<60 %, але потужність внутрішньго джерела є достатньою
і процес здійснюється за безрецикловою схемою.При роздільному
введенні η>95 %,
але потужність внутрішньго джерела є
недостатньою і процес здійснюється за рецикловою схемою.
Наведена модель дозволить визначити частину та масовий
розподіл рециклу, який забезпечує стійку кінетику гранулоутворення.
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Рис. 1 Загальна функція потужності джерела нових центрів
Перелік посилань
1.
Корнієнко Я.М. “Технічні способи грануляції” К.:ІЗМН, 1997. 128 с.
2.
Тодес О.М.
Каганович Ю.Я., Себалло В.А. и др.
Обезвоживание растворов в кипящем слое. - М.: Металургія, 1973. –
287 с.
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УДК 66.066.4
Процес одержання біоетанолу
магістрант Лобач В.В., Рябцев Г.Л.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Обмежена кількість власної нафти на Україні й досить висока
вартість її імпорту роблять актуальною задачею пошук нетрадиційних
палив, які змогли
б частково замінити вуглеводневе паливо
нафтового походження при його використанні в існуючих двигунах.
Біоетанолом називається зневоднений етанол, вироблений з
біологічно поновлюваної сировини головним чином для використання
як моторне паливо.
Метою даної роботи є розроблення наукових основ та
експериментальне дослідження процесу одержання біоетанолу,
зокрема первапораційного розділення суміші етанол – вода, створення
методики розрахунку мембранного апарата для зневоднення етанолусирця, надання рекомендацій щодо її практичного впровадження. Для
досягнення цієї мети сформульовано такі задачі:
− здійснити моделювання процесу одержання біоетанолу, а
саме
добір
і
розв’язання
фізико-математичної
моделі
первапораційного зневоднення суміші етанол – вода;
− провести експериментальні дослідження процесу одержання
біоетанолу, а саме розробити методику проведення експериментів,
визначити похибки вимірювань, одержати та проаналізувати
результати експериментальних досліджень;
− перевірити адекватність математичної моделі і зробити
висновки стосовно можливості її застосування для опису процесу
одержання біоетанолу;
− на основі запропонованої фізико-математичної моделі
розрахувати та розробити конструкцію мембранного апарата
первапораційного зневоднення суміші етанол – вода з масовою
часткою етанолу 95 %;
− запропонувати технологічну схему виробництва біоетанолу з
використанням первапорації та розробити рекомендації щодо її
впровадження.
На попередньому етапі роботи було:
− визначено об’єкт і предмет дослідження – процес одержання
біоетанолу на прикладі дослідження первапораційного зневоднення
суміші етанол – вода з масовою часткою етанолу 95 % і технологічні
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параметри процесу одержання біоетанолу в первапораційному апараті
за умов атмосферного тиску на вході в апарат і температури суміші
50...70 °С, що впливають на його реалізацію;
− сформульовано науково-технічну проблему, що полягає у
недостатньому вивченні процесу зневоднення суміші етанол – вода з
масовою часткою етанолу 95 %, що не дозволяє здійснювати
ефективне і без втрат продукту одержання біоетанолу;
− здійснено первинне моделювання процесу одержання
біоетанолу, зокрема встановлено, що перенесення речовини в
первапораційній мембрані можна якісно подати як рух молекул у
невпорядкованій масі полімерних ланцюгів і «дірок» і розглядати як
послідовність:
сорбції речовини поверхнею мембрани, що розглядається як
сумарний процес, зумовлений кількома видами взаємодії, кожен з
яких може бути визначальним на різних стадіях сорбції залежно від
хімічної природи компонентів та умов експерименту;
дифузії речовини крізь мембрану, що може розглядатись або як
неактивований процес, у якому виникнення «дірки» поблизу
дифундуючої молекули не потребує енергетичних затрат, або як
активований, який зумовлено випадковим збільшенням кінетичної
енергії дифундуючої молекули;
десорбції речовини з протилежного боку мембрани;
− розроблено конструкції мембранних пристроїв для
експериментального визначення коефіцієнтів дифузії і констант
проникності компонентів суміші етанол – вода;
− підібрано методику перевірки адекватності математичної
моделі результатами експериментальних досліджень.
Подальші дослідження буде спрямовано на:
− адаптування фізико-математичної моделі первапораційного
розділення для умов зневоднення суміші етанол – вода, що дозволить
застосовувати запропоновану математичну модель для опису процесу
одержання біоетанолу;
− добір найприйнятнішої для реалізації процесу матеріалу
первапораційної мембрани і вдосконалення мембранних елементів;
− розроблення технологічну схему виробництва біоетанолу
мокрим способом.
− апробацію основних результатів роботи на двох науковопрактичних конференціях.
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УДК 66.074.1:547.912
Дослідження інерційно-фільтруючого сепараційного пристрою
очищення природного газу
магістрант Логінова А.В., Півень О.Н.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Природній газ широко застосовується
в промисловості і
господарстві України. Перед використанням його треба підготувати,
тобто очистити від сторонніх включень( краплі рідини, газовий
конденсат, метанол і т.д.), що можуть призвести до негативних явищ:
аварійних ситуацій і передчасного зношення обладнання, погіршення
гідравлічних характеристик трубопроводів, зниження продуктивності і
загального зниження ефективності газотранспортних систем.
Газосепараційне
обладнання,
що
застосовується
в
газопереробних виробництвах на даний час, в більшості випадків має
низьку розділюючу ефективність, яка не перевищує 30-40% і
забезпечує лише грубе очищення газів від механічних домішок та
крапельної рідини. Зважаючи на важливу роль розділювального
обладнання в підвищенні якості товарного газу, необхідно провести
розробку нових способів очищення газів від сторонніх включень, з
високою степеню розділення газових сумішей.
Метою даної роботи є розробка нового способу обробки
газорідинних потоків, з високою ефективністю розділення, та
створення основ для проектування високоефективного інерційнофільтруючого газосепараційного устаткування, з якісно новими
можливостями поліпшення очистки природного газу.
Для досягнення поставленої мети в роботі розв'язані наступні
задачі:
- проведений теоретичний аналіз механізмів формування
високодисперсної краплинної рідини у потоці природного газу.
- розроблена фізичної та математична моделі газодинаміки руху
газорідинного потоку в інерційній та фільтруючій секціях
газосепаратора.
- досліджено формування газорідинного потоку жалюзійними
пластинами, з визначенням поля швидкостей, гідравлічного опору та
ефективності очищення газу від високодисперсної краплинної рідини
в інерційно-фільтруючому газосепараторі.
- розроблена інженерна методика конструктивного розрахунку
інерційно-фільтруючого газосепараційного обладнання з достовірними
методом оцінки його ефективності.
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Наукова новизна представленої роботи включає реалізацію
нового способу сепарації високодисперсної крапельної рідини з
використанням
нової
конструкції
інерційно-фільтруючого
сепараційного пристрою. Вона обґрунтована
фізичною та
математичною
моделями
руху
газокрапельного
потоку
і
узагальненням математичних рівнянь, що дозволяє зробити
розрахунок гідродинамічних та сепараційних характеристик
інерційно-фільтруючого пристрою.
Оригінальною частиною представленої роботи є поєднання в
очистці газу особливостей роботи циклона, що дозволяє уловлювати
тверді частки і фільтра, який уловлює розпилені частки рідини.
Висновки
1. Розроблений нової спосіб сепарації високодисперсної
краплинної рідини з використанням нової конструкції інерційнофільтруючих пристроїв;
2. Приведені методики розрахунку гідродинамічних та
сепараційних показників інерційно-фільтруючих пристроїв, з
урахуванням часткового проходження газокрапельного потоку в
кожному послідовно розміщеному інерційному елементі сепаратора
крізь фільтруючий шар;
3. Отримані гідравлічні та сепараційні характеристики.
Перелік посилань
1. Волков Н.П., Берлин М.А., Гореченков В.Г. Переработка
нефтяного и природного газа. - М.: Химия, 1981. - 472 с.
2. Мильштейн Л.М., Бойко С.И., Запорожец Е.П.
Нефтегазопромысловая сепарационная техника: Справочное пособие.
- М.: Недра, 1991. - 236 с.
3. Ляпощенко О.О., Склабінський В.І. Підвищення
ефективності сепараційного устаткування компресорних установок
нафтогазової промисловості // Вісник Сумського державного
університету. — 2005. — №1(73). — С. 58-68.
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УДК 678.023
Виготовлення біо- і фоторозкладуваних полімерних плівок
магістрант Мурдід Н.В., Швед М.П., Мікульонок І.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Галузь переробки полімерів у вироби розвивається швидкими
темпами, при цьому тривалий час основна увага приділялася
питанням підвищення продуктивності устаткування та якості
одержуваних виробів. Останнім же часом чи не найактуальнішою
проблемою обігу полімерних виробів, що втратили свої споживчі
властивості, стає їх утилізація. Існує багато методів утилізації
полімерних відходів, одним з яких є їх захоронення на спеціальних
полігонах. Але такий підхід лише перекладає вирішення існуючої
проблеми на майбутнє, оскільки для повного розкладання в
природних умовах традиційні полімери зазвичай потребують сотні
років. Тому провідні організації розробляють новий клас біо- і
фоторозкладуваних полімерів для упаковки, які руйнуються під дією
природних факторів протягом декількох місяців. До таких матеріалів
належать матеріали на основі крохмалю, модифікованої целюлози,
поліефірів, поліефірамідів і високомолекулярних спиртів [1]. Їхня
вартість ще досить велика, а властивості поки поступаються
звичайним полімерам, але зрозуміло, що сьогодні вони є найбільш
прийнятними матеріалами для одноразової упаковки. Подальше
удосконалення таких полімерів, відпрацювання технології їх
переробки, а також звільнення від відрахувань на утилізацію, які у
розвинених країнах у два рази більші за вартість самого полімеру,
надасть змогу їх широкого застосування.
Кафедрою машин та апаратів хімічних і нафтопереробних
виробництв НТУУ «КПІ» проводяться дослідження виробництва
плівки з такими якостями на основі методу екструзії рукава з
роздуванням за схемою «знизу – нагору».
Екструзійна установка розроблена на основі високоефективного
та універсального каскадного екструдера, що складається з дискового
розплавлювача й черв’ячного екструдера-домішувача. Вихідний
гранульований поліетилен і необхідні добавки шнековими дозаторами
подаються в бункер дискового екструдера. Змішування, усереднення і
фарбування в масі здійснюється в дисковому екструдері і далі в
черв’ячному пресі, сполученими послідовно, під час руху полімерної
маси від завантажувальної воронки до формувальної головки
екструдера. У міру просування вздовж циліндрів, під дією механічної
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енергії обертання диска і черв’яка, а також теплової енергії електронагрівачів, розташованих на корпусах дискового й черв’ячного
екструдерів, гранули ущільнюються, розплавляються, після чого
одержаний розплав гомогенізуються. Підготовлений у такий спосіб
розплав, у вигляді однорідної в’язкої маси, продавлюється крізь пакет
сіток шиберного фільтра й кільцеву щілину формувальної головки.
Рукав, що виходить з головки за допомогою щік складається і
заправляється в проміжок між гумованими валками тягнучого
пристрою. Одночасно крізь дорн кільцевої головки усередину рукава
подається повітря для його роздування й набуття ним трубчастої
форми. Охолодження рукава відбувається за рахунок зовнішнього
обдування повітрям. Далі плівка подається на верстат-маніпулятор, де
намотується в рулон у вигляді рукава, напіврукава або полотна.
За
вищенаведеною
технологією
можна
одержувати
найрізноманітніші екологічно безпечні плівки, які стануть у пригоді
як виробнику, так споживачу, і в першу чергу – торгівлі. При цьому
традиційні пакувальні матеріали неперервно удосконалюються,
завдяки чому стають більш якісними, широко застосовуються нові
наукові та технологічні досягнення з покращення властивостей
матеріалів, що дозволяє зменшити товщину та вагу упаковки,
створюються нові види тари багаторазового використання [2]. При
цьому широке застосування біо- і фоторозкладуваних полімерів і
плівок на їхній основі має суттєво поліпшити ситуацію з необхідністю
утилізації або знешкодження відповідних відходів.
Перелік посилань:
1. Полимеры, разрушающиеся под действием природных
факторов/ П.В. Замотаев // Упаковка – 1999. – №4. – С. 34–37.
2. Матеріалознавчі проблеми харчового обладнання та
упаковки/О.Д. Соколов, О.М. Слободанюк // Наукові праці ОДАХТ. –
2001. – Вип. 22. – С. 195–198.
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УДК 66.021.3/4
Ефективне проведення процесів тепло-масообміну
магістрант Нагорний В.В., Зубрій О.Г.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Підвищення якості продукції та екологічні характеристики
процесу відносяться до важливих проблем пов’язаних з
вдосконаленням технологічних процесів. При цьому важливе
значення має ефективне проведення процесів тепло-масообміну між
потоками з мінімальними затратами енергії. В зв’язку з цим постала
потреба використовувати низько потенційні джерела енергії. Звідки
витікає потреба проводити процеси тепло масообміну при низьких
температурах з мінімальною різницею температур.
Вказані проблеми найбільш повно і економічно доцільно
реалізуються в плівковій апаратурі, в якій досягається інтенсивна
взаємодія між тонкою плівкою рідини та потоком газу (пару) або
твердою стінкою каналу. Плівкові випарники ефективно працюють
при корисній різниці температур (3-6 оС), в порівнянні з традиційними
апаратами циркуляційного типу (10-12 оС). Забезпечують високі
коефіцієнти тепловіддачі – до 10000 Вт/(м2 К), високу продуктивність
по вторинному пару – 100 кг/(год м2) і більше, низьку температурну
депресію – 0,5 оС, малий час перебування продукту в зоні
випаровування (3-10 с).
Слід зазначити, що особливо сприятливі характеристики для
розділення термолабільних продуктів мають роторно-плівкові
апарати, котрі відрізняються високими коефіцієнтами тепломасопередачі при мінімально допустимій тривалості перебування
рідини в тонкій турбулізованій плівці. При цьому виключене
утворення шкідливих застійних зон. Крім того, роторно-плівкові
апарати можна використовувати в процесах, які супроводжуються
випаданням твердих осадів або кристалів, аж до отримання продукту
у сухому вигляді, тому що апарат дозволяє організувати безперервне
очищення теплообмінних поверхонь.
Дослідження на кафедрі машин та апаратів хімічних та
нафтопереробних виробництв свідчать, що у всіх випадках,
пов’язаних з використанням плівкової тепло-масообмінної апаратури,
необхідно вирішувати проблему масштабного переходу, особливо при
створенні багатотонажних агрегатів, що пов’язано з недостатньою
вивченістю гідродинаміки течії плівки в каналах та забезпеченням
оптимальної взаємодії потоків по перетину апарата. Для визначення
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потужності необхідної для проведення процесів в роторно-плівковій
апаратурі використовують критеріальні рівняння, які мають
слідуючий вигляд :
 2( K N 1 − K N 2 )

⋅
+ KN2 
sin 2γ



1
1 + f ⋅ tgγ

KN =

K N 1 = 15,5 ⋅

z ⋅ m уд

ρ ж ⋅ D2

⋅

b + 2c
⋅ sin γ
b+ c


102 
K N 2 = 7,75 ⋅ z ⋅ Ψ 2  1 +

Ψ ⋅ Re цб 

Ψ = f ( Re пл , Re цб , Frцб , sin γ ) ,

де f - коефіцієнт тертя, m уд - маса лопасті довжиною 1м, b i c –
розміри лопасті, KN1, KN2, KN - коефіцієнт потужності, ρ ж - густина
рідини, що упарюється, Ψ - дослідний коефіцієнт , z - кількість
лопастей , Re пл - критерій Рейнольда для плівки, Re цб - критерій
Рейнольда відцентровий, Frцб - критерій Фруда відцентровий, γ -кут
між лопастю та нормаллю до ротора , D – внутрішній діаметр апарата.
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1- Роторно-плівковий апарат; 2,3 – конденсатор зі змійовиковою
або змінною трубою; 4 - прийомна колба; 5 - зливна колба; 6,7ловушки для несконденсованих парів; 8 - зливна колба; 9 прийомна колба; 10- вакуум насос; 11, 12- мірники
Рисунок 1 Дослідна установка
Величина Ψ потребує експериментального визначення. Для її
визначення використаємо дослідну установку, яка дає змогу
експериментальним шляхом визначити залежність для розрахунку
величини. Що дозволить значно скоротити і спростити розрахунок
роторно-плівкового випарника.
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Перелік посилань:
Пленочная тепло- и массообменная аппаратура/Под ред. В. М.
Олевского - М.:Химия, 1988, 240 с.:ил.
Олевский В. М., Ручинский В. Р. Роторно-пленочные тепло - и
массообменные аппараты. М., "Химия", 1977, 208с.
Войнов Н. А., Плеханов Ю. В. Химия растительного сырья.,
Красноярск, 2004., 242с.
Соколов В.М. Яблокова М. А. Апаратура микробиологической
промышленности.-Л.: Машиностроение Ленингр.,1988.-278 ст.: ил.

УДК 664.8.047
Ефективна технологія одержання каротиновмісних порошків
магістрант Назаренко К.М., Снєжкін Ю.Ф., Зубрій О.Г.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Забруднення довкілля різноманітними токсичними нуклідами та
стійкими органічними забруднювачами примушує вчених та
спеціалістів у сфері харчування розв’язувати проблему створення
харчових продуктів, які підвищують опір організму шкідливим
факторам. Найгостріше ця проблема існує в Україні в зв’язку з
аварією на ЧАЕС, тому створення продуктів радіозахисної та
імуномоделюючої дії є особливо актуальним. Основою для створення
таких продуктів може бути рослинна сировина, в якій містяться
біологічно активні речовини, які навіть у незначній кількості
позитивно впливають на організм людини. Багато таких цінних
речовин втрачаються під час переробки та зберігання овочів і фруктів.
Особливо цінними у рослинній сировині є каротинові речовини,
з яких у процесі гідролізу утворюється вітамін А (ретинол). Він
перешкоджає утворенню в крові холестерину та жирових відкладень
на стінках кровоносних судин, зміцнює імунну систему організму, має
протипухлинну, антиканцерогенну, антимутагенну, антиінфекційну та
антистресову дії.
Кількість каротину, що засвоюється організмом людини із сирої
моркви при дієті без жиру, не перевищує 1 % [1]. За таких же умов з
вареної моркви засвоюється 19 % каротину завдяки пошкодженню
оболонки клітин. Після додавання оливкової олії засвоюваність
збільшується до 25 %.
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Відомо, що каротиноїди найкраще перетворюються у ретинол
тоді, коли в раціоні харчування є достатня кількість
легкозасвоюваного білка та жиру. Тому доцільним є створення таких
каротиновмісних порошкових сумішей, які містили б у собі повний
комплекс цих сполук. Як домішка цим вимогам відповідає така
рослина, як соя.
Щоб зберегти поживні речовини в сухому продукті,
використовують різні види видалення вологи, у першу чергу,
сушіння [2]. Щоб його інтенсифікувати, можна впливати на
температуру сушильного агенту, його вологовміст і швидкість руху.
Проте,
можливості
інтенсифікації
конвективного
сушіння
термолабільних
матеріалів
через
підвищення
температури
сушильного агенту обмежені, оскільки це погіршує якість кінцевого
продукту. Із зниженням вологовмісту повітря пов’язані значні
енерговитрати. Технологія зневоднення термолабільних матеріалів
потребує також збалансування швидкості відведення вологи з
поверхні матеріалу зі швидкістю дифузії вологи в матеріалі, оскільки
нерівномірна вологість внутрішніх шарів призводить до руйнування
природної структури й властивостей харчових продуктів.
У свою чергу, сублімаційне чи вакуумне сушіння, що, зазвичай,
використовують для низькотемпературного зневоднення сировини,
потребує значних капіталовкладень та енергетичних витрат.
Під час розробки технології одержання соєво-овочевих
концентратів великого значення набувають методи інтенсифікації
масообмінних процесів із зниженням питомих витрат теплоти.
Із метою зниження енергоємності, скорочення тривалості
оброблення й підвищення якості продукту запропоновано технологію
одержання порошків рослинного походження, яка передбачає
використання теплонасосного конвективного сушіння із замкнутим
циркуляційним контуром і примусовим зневодненням сушильного
агенту.
Використання запропонованої технології дозволяє забезпечити
високу екологічну чистоту процесу сушіння та значно зменшити
витрати первинної енергії на видалення вологи порівняно з
традиційними схемами одержання овочевих порошків.
Оскільки дана технологія досить нова і досліджена недостатньо,
то перед нами поставлена задача дослідити тепломасообмінні процеси
під час одержання каротиновмісних порошків, підібрати режими
сушіння та визначити параметри. теплонасосної конвективної
сушарки із замкнутим циркуляційним контуром і примусовим
зневодненням сушильного агенту.
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Перелік посилань:
1. Снєжкін Ю. Ф., Петрова Ж. Ф. Тепломасообмінні процеси під
час одержання каротиновмісних порошків. – К.: Академперіодика,
2007.
– 162 с.
2. Снежкин Ю. Ф., Боряк Л. А., Хавин А. А. Энергосберегающие
теплотехнологии производства пищевых порошков из вторичных
сырьевых ресурсов. – К.: Наукова думка, 2004. – 228 с.
УДК 532.137: 666.97
Удосконалення процесу змішання фібробетонної суміші при
віброекструзії
магістрант Безугла Л.О., Андреєв І.А.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Дисперсне армування бетону є сучасним напрямком
покращення практично всіх його основних фізико-механічних
характеристик за рахунок залучання фібр у спільну роботу з бетоном
при виникненні напружень.
Значне зниження в'язкості матриці, при якому можливо
здійснювати її армування будь-якими фібрами при знижених
водоцементних відношеннях і без використання поверхнево –
активних речовин можна досягти застосуванням віброекструзійного
способу формування, розробленого у Національному технічному
університеті України “Київський політехнічний інститут”. Крім того
віброекструзійний спосіб дає можливість орієнтувати фібри вздовж
осі формування, тобто більш ефективно використовувати армуючі
властивості фібр і виготовляти більш тонкостінні вироби порівняно з
традиційною технологією. При цьому здійснюється ефективне
змішання компонентів суміші з виключенням грудкування чи
руйнування фібр.
У процесі віброекструзії має місце ламінарне конвективне
змішання. Кількісним критерієм ламінарного змішання є ступінь
збільшення площі поверхні розділу між компонентами, яка у свою
чергу залежить від сумарної деформації і початкової орієнтації
поверхні.

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних
матеріалів

31

Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених

Метою цієї роботи є удосконалення процесу віброекструзійного
змішання.
Недоліком відомих віброекструдерів для змішання компонентів
суміші, в тому числі і каскадних, є низький змішувальний ефект у
центральних частинах змішувально-живильних ділянок, через те, що
деформації зсуву в цих місцях дорівнюють нулю. Тому авторами був
запропонований віброекструдер для змішання бетонних сумішей, в
якому забезпечується рівномірність зсувних деформацій, а отже і
рівномірність змішання суміші по перерізу бункера віброекструдера і,
відповідно, властивостей одержуваної бетонної суміші по всьому її
об’єму [1].
Для цього у бункері 1 віброекструдера (див. рисунок) з
похилими плоскими стінками 2, які своїми нижніми ділянками 3
утворюють роздавальне вікно 4, змонтовані одна над одною у
шаховому порядку щонайменше два ряди перегородок у вигляді
вертикальних пластин 5. Збудник коливань 6 закріплено на одній з
похилих стінок бункера 1. Кількість пластин у рядах зменшується по
ходу плину суміші, а самі пластини у рядах розташовані у шаховому
порядку.
Виконання
перегородок
у
вигляді
вертикальних
пластин
виключає
утворення
окремих
змішувально-живильних
ділянок,
внаслідок
чого
плин
суміші
здійснюється суцільним потоком,
збільшення
кількості
каналів
призводить до підвищення сумарної
деформації зсуву, а розташування
пластин у рядах у шаховому
порядку – до зрівняння остаточної
деформації зсуву суміші у перерізі
віброекструдера.
Це
Рисунок. Віброекструдер для бункера
змішання компонентів суміші забезпечує рівномірність змішання,
а, відповідно, і властивостей суміші
по всьому її об'ємі, що сприяє
одержанню продукції високої якості.
Наведена конструкція віброекструдера має крім симетричних
каналів також і плоскі несиметричні канали. Вирішення задачі
змішання у таких каналах було подано авторами у роботах [2,3].
Отримані розрахункові залежності для визначення деформації зсуву,
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часу перебування суміші у несиметричних каналах передбачається
застосовувати при розрахунках нового віброекструзійного обладнання
для перемішування фібробетонних сумішей і формування
дисперсноармованих виробів.
Перелік посилань:
1. Патент України на корисну модель № 34957. Віброекструдер
для змішання та формування фібробетонних виробів / Київ. політех.
ін-т; авт. винах. Андреєв І.А., Безугла Л.О. - опубл. у бюл. 26.08.2008,
№ 16, МПК (2006) В28В 13/00.
2. Андреєв І.А., Безугла Л.О. Перемішування фібробетонної
суміші в каналі бункера віброекструдера // Збірка тез доповідей ХІ
міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених „Екологія. Людина. Суспільство”.–Київ: 2008. – С.8889.
3. Андреєв І.А., Безугла Л.О. Процес змішання фібробетонної
суміші у плоскому збіжному несиметричному каналі при
віброекструзії // Наукові праці Одеської національної академії
харчових технологій / Міністерство освіти і науки України. – Одеса:
2008.– Вип.32, С.44-47.
УДК 66.047
Дослідження процесу сушки вологи на поверхні гранули в
псевдозрідженому шарі
магістрант Гевліч К.О., Степанюк А.Р.
Національний політехнічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Для
забезпечення
нормального
росту
і
розвитку
сільськогосподарських культур основних живильних речовин у ґрунті
не достатньо. Постійно зростаюча потреба у високоякісних зернових
продуктах і сировині для харчової промисловості спонукає до пошуку
нових видів добрив.
Сульфат амонію – побічний продукт виробництва
капролактаму, виробляється у кристалічному вигляді. Кристалічний
сульфат амонію використовується як азотне добриво на ґрунтах, що
мають РН>7, так як він має кислу реакцію гідролізу, крім того в
сульфаті амонію використовується сірка, яка потрібна для розвитку
рослин. Традиційна схема включає великі енерговитрати.
Виробництво добрив з суміші солей сульфату амонію та гуматів
шляхом гранулювання у сушарці-грануляторі псевдозрідженного
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шару дає можливість вирішити проблему одночасного внесення
добрив і гумінових добавок. Основною перевагою гранульованого
продукту є більш висока міцність гранул й, відповідно, менша
злежуваність при транспортуванні.
При гранулюванні проходять декілька паралельних процесів:
нагрів гранули, нанесення суміші, сушка. Ці процеси проходять
циклічно. На сьогоднішній день не існує єдиного математичного
опису визначення часу нагріву і часу випаровування плівки рідини на
гранулі. Тому було запропоновано метод вирішення цієї задачі.
Фізична модель процесу сушки вологи на поверхні гранули в
псевдозрідженому шарі: дано сферичне тіло рисунок 1 (гранула,
попередньо нагріта до температури Т1) радіусом R1 , рівномірно
вкрита плівкою рідини (подається ззовні з температурою Т2) радіусом
R2. В початковий момент часу кулю розміщують в середовищі з
постійною температурою Т3. Потрібно знайти розподіл температури в
середині кулі та плівки рідини в будь-який момент часу і питому
витрату тепла при умові, що температура в будь-якій точці кулі та
плівки є функцією часу і радіусу.
Температура
гранули
зменшується
від
внутрішньої
температури гранули до кінцевої температури (на поверхні гранули).
За рахунок енергії, що віддала гранула та підведеної теплоносієм,
рідина нагрівається і випаровується.

теплон

Рисунок 1 - Модель процесу сушки вологи на поверхні гранули
Для опису математичної моделі за початкове беремо
диференційне рівняння теплообміну та, так як конвективний
теплообмін у нас не здійснюється, виключаємо з рівняння
конвективну складову:
∂T
 ∂T 2 ∂T 
= a
+ ⋅

∂τ
 ∂r r ∂r 
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де τ – час, с; t – температура середовища, К; R – поточний
радіус, м;
а – коефіцієнт теплопередачі, Вт/мК.
Початкові умови:
T τ = 0 = T1

0 ≤ r ≤ R1

T τ = 0 = T2

R1 ≤ r ≤ R2

Граничні умови:
∂T
= 0,
∂ r r= 0
λ1

∂T
= λ
∂ r r= R
1

2

T

∂T
,
∂ r r= R
2

r = R1 − ε

λ

= T

r = R1 + ε

,

∂T
= a( T − Tc ).
∂ r r= R
2

Для розв’язання математичної моделі використовуємо метод
„сіток” за явною схемою, за якою диференціальні рівняння
замінюються системою алгебричних рівнянь, у які входять значення
функції в дискретних (вузлових) точках.
В результаті математичного моделювання ми отримали
можливість визначити час, що витрачається на нагрів та випаровування
рідини, тобто час висихання гранули, за яким, в свою чергу, по
траєкторії руху гранули в процесі сушки розраховується висота
апарата.
УДК 66.066.4
Процес первапораційного змінення
фракційного складу легких дистилятів
магістрант Квасюк І.В., Рябцев Г.Л.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Легкі дистиляти, одержані в результаті первинного перероблення
нафти, містять велику кількість невуглеводневих сполук, які негативно
впливають на їхню якість, зокрема знижують детонаційну стійкість
бензинів [1]. Наявність механічних домішок призводить до засмічення
паливних фільтрів, паливопроводів, жиклерів, спрацювання деталей
циліндро-поршневої групи двигунів. Вода при температурі нижче 0 ºC
утворює кристали, які можуть припинити доступ бензину в камеру
згоряння, сприяє окисленню бензину і є основною причиною корозії. А
такі вторинні процеси, як алкілування, полімеризація, ізомеризація
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потребують використання дорогих каталізаторів і складного
обладнання.
Для швидкого підвищення якості легких дистилятів, зокрема
бензинів та нанесення меншої шкоди навколишньому середовищу
можна успішно використовувати процес первапорації
Для реалізації процесу первапорації запропоновано технологію,
яка дозволяє розділяти легкі дистиляти на молекулярному рівні,
використовуючи весь потенціал початкової сировини, а також
забезпечити отримання готового продукту високої якості, що не вимагає
його подальшого очищення. Процес простий, ефективний і легко
піддається автоматизації. Оскільки первапораційне розділення не
передбачає застосування високих температур і тиску, забезпечити
безпеку персоналу й навколишнього середовища набагато простіше, ніж
у разі застосування традиційних технологій.
Первапорація – це процес мембранного розділення гомогенних
рідких систем, зокрема легких нафтових дистилятів, що об’єднує
розчинення та молекулярну дифузію легких компонентів системи в
селективній непористій мемрані з їхнім випаровуванням на
протилежному боці мембрани [2].
Метод первапорації для розділення легких нафтовіх дистилятів
має такі переваги:
- ця технологія є екологічно чистою,
- простота, компактність і модульна конструкція первапораційних
установок дають можливість легко адаптувати їх до існуючих об’ємів
виробництва;
- температура процесу не перевищує 60...80 °С, що надає
можливість використання низько потенціальної теплоти;
- висока селективність процесу дозволяє здійснювати розділення
при одноразовому випаровуванні (без флегми або з мінімальною
кількістю рециклів).
Оскільки цей процес є досить молодим, перші впровадження
з’явилися у 1982 році, і не має чіткої математичної моделі, тому
розроблення її є дуже актуальним. Схему процесу первапорації показано
на рисунку 1.
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Вихідна
система

∆ c, ∆ T, ∆ pv

Ретант

Непорувата
мембрана
Пермеат

Рисунок 1 - Схема первапораційного розділення рідкої суміші
Вихідна система, що підлягає розділенню, приводиться в контакт
з непоруватою мембраною. Завдяки роздільним властивостям мембрани
різні
компоненти
системи
сорбуватимуться
її
поверхнею,
дифундуватимуть крізь неї й десорбуватимуть на її протилежному боці з
різною швидкістю. Внаслідок цього потік, що пройшов крізь мембрану,
збагачується певними компонентами системи, що розділяється.
У результаті математичного моделювання виведено нерівність, яка
залежно від конструктивної схеми й технологічного режиму можне бути
основою вибору довжини трубчастих мембранних елементів у первапораційному модулі або визначення кількості циклів прокачування рідкої
суміші, що підлягає розділенню, через мембранний апарат.
Перелік посилань:
1. Автомобильный бензин и другие виды топлива: свойства,
ассортимент, применение/ .В.Е.Емельянов, И.Ф.Крылов, - М.: Астрель:
АСТ: Профиздат, 2005.-207с.
2. Хванг С.-Т., Каммермейер К. Мембранные процессы
разделения: Пер.с англ. – М.: Химия,1981. – 464 с.
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УДК 66.046.7
Експериментальний метод визначення щільності центрів
пароутворення при кипінні рідини
магістрант Середюк Н.В., Сидоренко С.В.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Процес кипіння широко застосовується в різних галузях
промисловості. Одначе до сих пір не має єдиної аналітичної теорії
цього процесу і тому продовжується визначення його основних
фізичних закономірностей [1].
Відповідно до відомої фізичної моделі теплообміну при кипінні
рідини [2], тепло від граючої поверхні до рідини передається
періодично кожною бульбашкою, шляхом переміщення перегрітої
пристінної рідини в шари рідини, віддалені від поверхні та її
випаровування в бульбашки, що знаходяться на поверхні; до місця
відриву бульбашки підтікає менш підігріта ("свіжа") рідина з об'єму,
тут вона перегрівається і випаровується.
Серед різних факторів, що впливають на внутрішні
характеристики процесу кипіння, до яких відноситься і щільність
центрів пароутворення, найбільш суттєвими є питомий тепловий
потік, тиск, природа киплячої рідини та стан поверхні нагріву.
Експериментальне визначення щільності центрів пароутворення
здійснюється шляхом підрахунку добре помітних округлих плям на
ретельно відполірованій поверхні (рис.1, [2]).

а)

б)

в)
а) q=105 кВт/м , р=0,11 МН/м ; б) q=230 кВт/м2, р=0,11 МН/м2;
в) q=80 кВт/м2, р=0,33 МН/м2
Рисунок 1 – Фотографії експериментальної поверхні нагріву зі
слідами центрів пароутворення
2

2
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Підрахунки здійснюються після кожного досліду, що
проводяться при незмінних параметрах (q, T, p). Плями завжди
утворюються навколо центра пароутворення і складаються з кристалів
тих солей, що є в киплячих рідинах. Для росту кристалів необхідні дві
умови: наявність центрів кристалізації та достатня степінь
перенасичення розчину. Кристали зароджуються на поверхні нагріву в
центрах пароутворення на границі трьох фаз (стінка – рідина, в якій є
солі, - парова бульбашка). При кипінні біля ніжки бульбашки в період
його росту на поверхні нагріву на межі пара – рідина, утворюється
область підвищеної концентрації, солевміст в якій перевищує межу
розчинності.
Добре відомо, що всі внутрішні характеристики процесу
кипіння (частота відриву бульбашок, відривний діаметр, кількість
центрів пароутворення, швидкість росту бульбашок) є випадковими
величинами. На рис.2 приведені криві розподілу щільності центрів
пароутворення при кипінні води.

1) q=130 кВт/м2, Р=0,1 МН/м2; 2) q=230 кВт/м2, Р=0,1 МН/м2

Рисунок 2 – Криві розподілу щільності центрів
пароутворення при кипінні води
Запропонована методика визначення щільності центрів
пароутворення придатна для підрахунку повного числа центрів
пароутворення, що діяли на протязі всього проміжку часу від початку
до кінця досліду. Якщо ж внесок в пароутворення якого-небудь
центру незначний, тобто центр діяв короткочасно, то він не залишає
плями накипу на поверхні нагріву, і тому не буде врахований при
визначенні щільності центрів пароутворення.
Перелік посилань:
1.Н.В.Середюк, С.В.Сидоренко. модернізація лабораторного
стенду для дослідження процесу кипіння та конденсації при
безперервному введенні в комп'ютер експериментальних даних //Зб.
Тез доповідей уч. ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Екологія. Людина.
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Суспільство"/ Уклад. Д.Е.Бенатов. – К.: НТУУ "КПІ", 2008 – 479с.
2. Сидоренко С.В. Исследование механизма теплообмена при
кипении жидкости в условиях естественной конвекции. Дис. кандид.
техн.наук. Киев, Изд. КПИ, 1974, 198 с.
УДК 532.: 628.163: 664
Вплив ефектів ДІВЕ на фізико-хімічні параметри води
д.т.н. Шурчкова Ю.О., к.т.н. Степанюк А.Р., Коник А.В.
Інститут технічної теплофізики НАН України
03164 м. Київ вул. Булаховського 2, кімната 204 корпус 2
ittf_tds@ukr.net, Alina_ tds@ukr.net
Метою роботи є дослідження впливу ефектів дискретноімпульсного введення енергії на фізико-хімічні параметри води та
застосування їх в підготовці води для потреб харчової,
фармацевтичної промисловостей та бальнеології.
У Інституті технічної теплофізики НАН України в межах
наукового направлення дискретно-імпульсного введення енергії
(ДІВЕ), розроблено та застосовується обладнання, що дозволяє
змінювати деякі фізико-хімічні параметри води шляхом імпульсної
зміни тиску і температури.
Для досліджень використовували 2 типи обладнання: апарат
адіабатного скипання та роторно-пульсаційний апарат (РІА). За
розробленими методиками досліджень оброблювали артезіанську
воду з київського регіону, дані фізико-хімічного аналізу представлено
у таблицях 1 і 2. У результаті експериментальних досліджень було
встановлено, що після обробки води за технологіями ДІВЕ:
- підвищується водневий показник води, та зберігається
незмінним на протязі 19 місяців;
- знижується загальна жорсткість, лужність та кількість сухого
залишку;
- підвищується вільна лужність.
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Таблиця 1 – Результати фізико-хімічного аналізу артезіанської
вихідної та підготовленої води на апараті адіабатного скипання.
Позначення
Показник НД і
Відносна
НД та
Вихідна
Вода
№
одиниця
похибка
методи
вода
підготовлена
вимірювання
методу, %
досліджень
Загальна
ГОСТ 41511 жорсткість,
2
4,4
2,85
72
3
ммоль/дм
Загальна
Інструкція по
2 лужність,
2
5,4
3,92
ХТК
3
ммоль/дм
Вільна
3 лужність,
ІСО 9963-2
2
0
0,37
3
ммоль/дм
Окислення
4 перманганату, ІСО 8467-93
2
1,0
1,0
3
мг О2/дм
Сухий залишок, ГОСТ 181645
2
383,4
336,0
мг/дм3
72
Водневий
ДСТУ 40776
±0,1рН
7,66
8,9
показник, рН
2001
Таблиця 2 – Результати фізико-хімічного аналізу артезіанської
вихідної та підготовленої води на РІА при двох режимах апарата.
Вода
Показник НД і Позначення Відносна
Вода підготовпідготов-лена
№
одиниця
НД та методи похибка Вихідна вода
лена на РІА
на РІА
вимірювання
досліджень методу, %
(2 режим)
(1 режим)
Загальна
1 жорсткість,
ГОСТ 4151-72
2
4,45
4,3
4,25
3
ммоль/дм
Загальна
Інструкція по
2 лужність, ммоль/
2
5,45
5,45
5,39
ХТК
3
дм
Вільна лужність,
3
ІСО 9963-2
2
< 0,02
< 0,02
0,29
ммоль/дм3
Окислення
4 перманганату, мг ІСО 8467-93
2
1,3
1,2
1,3
О2 /дм3
Сухий залишок, ГОСТ 181645
2
465
465
450
мг/дм3
72
Водневий
ДСТУ 40776
±0,1рН
7,56
7,83
8,31
показник, рН
2001
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УДК 621.21
Дослідження гідродинаміки псевдозрідженого шару
бакалавр Гатілов К.О., бакалавр Хоцяновський І.С.,
Корнієнко Я.М. Магазій П.М.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Застосування техніки псевдозрідження для проведення
інтенсифікації тепло-масообміну при зневодненні гетерогенних
розчинів дозволяє отримати гуміно-мінеральні багатошарові тверді
композити з рівномірним розподіленням компонентів по всьому
об’єму.
Ефективність тепло-масообміну при проведенні зневоднення і
грануляції рідких розчинів визначається ефективною поверхнею
частинок у псевдозрідженому шарі. Це досягається шляхом усунення
застійних зон. Для досягнення поставленої мети було запропоновано
зробити вставки з центральним каналом рисунок 1.

Рисунок 1 – Схема взаємодії фаз
За результатами попередніх досліджень встановлено, що при
еквівалентних діаметрах dекв=1,8...2,7мм для забезпечення стійкої
кінетики процесу значення питомої поверхні гранул у
псевдозрідженому шарі в межах σ=1600÷1800 м2/м3, і визначатись за
виразом:
σ =

Σ fø
,
Vø

де Σfш – загальна поверхня частинок в шарі, м2,
Vш – об’єм шару, м3.
Досліди
проводились
на
лабораторній
установці
псевдозрідженого шару з розмірами АхВхН=0,28х0,11х0,72м, яка має
вертикальний канал. Перепад тиску визначався на дифманометрах з
точність ± 10Па.
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Графічна інтерпретація результатів експериментів наведена на
рисунок 2 а, б.
Крива псевдозрідження представлена у вигляді залежності
ΔРш=f(KW) (рисунок 2а) для різних значень еквівалентного діаметра
показує, що суттєвих відмінностей від звичайних умов немає.
Збільшення загальної поверхні шару Σfш від 10,51 до 16,41м2
супроводжується адекватним збільшенням висоти шару, що зумовлює
збільшення ΔРш від 1450Па до 2400Па.
Залежність відношення гідравлічного опору шару ΔРш до
гідравлічного опору газорозподільної решітки ΔРр від числа
псевдозрідження KW наведена на рисунку 2б. Наявність локального
мінімуму в діапазоні 1,0<КW<2,5 свідчить про суттєве збільшення
гідравлічного опору газорозподільного пристрою, що пояснюється
наявністю матеріалу в його щілинах. При значеннях КW≥2,5
спостерігається майже двократне зменшення гідравлічного опору
газорозподільного пристрою.

а)
б)
Рисунок 2 – Експериментальні залежністі ΔРш=f(KW),
та ΔРш/ΔРр =f(KW)
Таким чином для зменшення енергозатрат на створення
псевдозрідженого шару і запобігання оплавлення твердих частинок,
які утримуються в елементах конструкції газорозподільної решітки,
проведення процесу грануляції доцільно при пуску досягати значень
КW>3,5 з наступним зменшенням та роботі при значеннях КW=1,5.
Отже в подальшому необхідно перевірити умови протікання процесу
при значенні КW>3,25, та визначити втрати в апараті за умови
забезпечення стабільного інтенсивного протікання процесів
зневоднення та грануляції гетерогенних розчинів.
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1. П. В. Классен, И. Г. Гришаев, И. П. Шомин Гранулирование. – М.:
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УДК 621.21
Гідродинаміка псевдозрідженого шару з вертикальною
стінкою
магістрант Цюпяшук А.М., Корнієнко Я.М., Магазій П.М.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Стійкість кінетики гранулоутворення при зневодненні рідких
систем в апаратах з псевдозрідженим шаром
визначається
вертикальною циркуляцією твердих частинок в апараті.
Реалізація таких процесів пов’язана із забезпеченням
відповідної поверхні твердих частинок у псевдозрідженому шарі
достатньої для проведення ефективного тепломасообміну.
Ця умова виконується при відношенні висоти нерухомого шару Н0 до
приведеного діаметру апарату Н0/Dа > 2,5: режим псевдозрідження є
бульбашковий. Як наслідок до 30% за об’ємом твердих частинок
знаходяться в застійних зонах і не приймають участі в процесах
переносу. Для компенсації цього недоліку збільшують загальний
об’єм твердих частинок і відповідну висоту шару. Це
супроводжується невиправданим збільшенням гідравлічного опору та
погіршенням умов барботування з метою забезпечення вертикально
направленої циркуляції та підвищення коефіцієнту використання
загальної поверхні твердих частинок в псевдозрідженому шарі
запропоновано вставити вертикальні пластини (рисунок 1).
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4

1 – рухомі вставки; 2 – решітка; 3 – корпус; 4 – положення
перегородок
Рисунок 1 –Схема дослідного апарата
В результаті експериментальних досліджень встановлено, що в
зоні розташування вертикальних пластин, де частинки рухаються
вертикально вгору з’являються два низхідні потоки зернистого
матеріалу, які під дією сил тяжіння направлено опускаються вниз
(рисунки 2 і 3).

Рисунок 2 – Фонтануючий режим із перегородками (позиція 1)
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Рисунок 3 – Фонтануючий режим із перегородками (позиція 5)
За допомогою відео зйомки встановлено, що швидкість
частинки в зоні фонтану становить Wф=1,4 – 2 м/с, що перевищує
швидкість руху в 4 – 5 раз зернистого матеріалу в низхідному потоці
Wо=0,3 – 0,4 м/с.
Пульсаційний режим фонтанування зменшується при числах
псевдозрідження більших 1,4.
Остаточна оцінка даного способу активації поверхні
псевдозрідженого шару буде проведена при реалізації реального
процесу грануляції рідких систем.
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УДК 66.045
Дослідження гідродинаміки нерегулярної насадки в процесах
абсорбції
магістрант Гусєв П.С., Степанюк А.Р.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Проблема інтенсифікації роботи ректифікаційних колон та
абсорбційних апаратів існувала завжди: змінюється сировина,
продуктивність установок та постановка завдань. У останні роки під
час реконструювання тарілчатих колонних апаратів частіше за все
тарілчаті контактні пристрої замінюються на більш досконалі
насадкові контактні пристрої.
Насадкова колона забезпечує менший перепад тиску по висоті
колони, більш широкий діапазон стійкої роботи, більш високий ККД
та відповідно більш високу роздільну здатність. Апарати з такими
характеристиками дозволяють вирішувати питання з поглибленої
переробки нафти та нафтопродуктів, енергозаощадження, та
підвищення гнучкості як існуючих так і проектуємих технологій.
Насадкові колони з розділу газових та рідких середовищ знайшли
своє місце у сьогоденній промисловій практиці завдяки своїм
вищевказаним перевагам, але їх використання
на відміну від
тарілчастих менше. Головною проблемою насадкових колон є
рівномірне розподілення потоків рідини по насадці. Стікання потоку
рідини до периферії по висоті колони, що зменшує корисну площу
процесу тепломасообміну та лімітує розміри апарата. В останні роки
інтерес до насадкових апаратів підвищився, що пов’язано з появою
великої кількості нових типів насадкових пристроїв.
Нерегулярні насадки на відміну від тарілчастих пристроїв
дозволяють більш ефективно використовувати внутрішній об’єм
колони для збільшення поверхні контакту фаз систем рідина – газ.
Актуальним на сьогодні є розробка нових конструкцій насадок та
проробка їх геометрії.
Сьогодні промисловість має дуже широкий спектр видів
насадкових контактних пристроїв задля модернізації технологічної
бази. Серед них найбільшого розповсюдження набули «ИнжеХим»,
«Інталокс», сділа «Берлі», кільця «Лесина», «СКБ-НефтеХим»,
трикутна насадка.
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а

б
в
а – кільця Лесінга; б – сідло Берлі; в – інталокс;
Рис.1 Сучасні нерегулярні насадки.

г
д
г – «СКБ-НефтеХим»; д – трикутна та кільцева насадки
Рис1. продовження
Метою роботи ставиться розробити нерегулярну насадку яка б
задовольняла сьогоднішнім вимогам промисловості, новітнім
технологіям, з розробкою методики її розрахунку а саме:
- відсутність застійних зон;
- розвинута питома поверхня;
- рівномірність газорозподілення;
- мінімальний гідравлічний опір;
- високий ККД.
Для
вирішення
поставленого
завдання
спроектована
лабораторна установка для дослідження насадкової колони (Рис.2), що
надає можливість дослідити характеристики нерегулярної насадки при
різних гідродинамічних режимах в контакті з різними середовищами і
вивести якісні залежності для оцінки масообмінного пристрою.
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1-насадкова колона; 2 – вентилятор; 3 – ротаметр;
4-диференційний манометр; 5 – ротаметр.
Рис.2 Схема лабораторної установки
Перелік посилань
1. http://chem.com.ua/index.php
2. Касаткин А.Г. Основные процессы и апараты химической
технологи. 8-е изд., переработаное – М.: «Химия», 1971. –
784 с.
УДК 66.045
Дослідження гідродинаміки регулярної насадки
магістрант Донець О.Є., Степанюк А. Р.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Більшістю масообмінних пристроїв, які застосовуються в
процесах ректифікації, абсорбції є спроектовані ще в минулому
столітті і вже морально застарілі, наприклад насадки типу кілець
Рашига, які не відповідають викликам сьогодення і не можуть
задовольнити потреби промисловості.
Підвищення вимог до якості випускаємої продукції, її
конкурентоздатності на ринку, зниження енергозатрат на виробництво
та екологічності виробництва в цілому, робить нагальними питання
оптимізації і модернізації існуючих виробництв та розробки і
впровадження нових принципів та методів виробництва.
Одним з варіантів вирішення цих питань є створення
високоефективного, компактного і енергозберігаючого обладнання,
яке повинно відрізнятися простотою виконання і високою надійністю
та технологічністю в експлуатації.
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Гідравлічні і масообмінні характеристики насадок чинять
вирішальний вплив на ефективність роботи насадкових колонних
апаратів. Колони з насадками навіть при однаковій ефективності
поряд з барботажними тарілками мають перевагу в більш низькому
гідравлічному опорі і менший час перебування.
За останні роки з’явились більш ефективні контактні пристрої,
які активно використовуються для модернізації обладнання. Серед
них найбільшого поширення набули INTALOX, Sulzer, Koch, Norton,
«Инжехим», «Меллапак», «Ваку-Пак»(Рис.1).
Метою роботи ставиться сконструювати регулярну насадку яка
б відповідала наступним вимогам: - розвинута питома поверхня; мінімальний гідравлічний опір; - відсутність застійних зон; рівномірність газорозподілення.

а
б
в
а - Меллапак; б - Sulzer gauze_bxplus; в - Инжехим;
Рис.1 Сучасні регулярні насадки.

г
д
е
г - Koch-Glitsch FLEXIGRID; д – Katpaka; е - INTALOX
SNOWFLAKE.
Рис.1 продовження.
Розробити методику її гідравлічного і якісного розрахунку,
сформувати умови та рекомендації до використання.
Для
виконання
поставленого
завдання
спроектована
лабораторна установка для дослідження насадкової колони (Рис.2),
яка дає можливість дослідити характеристики насадки при різних
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гідродинамічних режимах в контакті з різними середовищами і
вивести якісні залежності для оцінки пристрою.

1-насадкова колона; 2 – вентилятор; 3 – ротаметр;
4-диференційний манометр; 5 – ротаметр.
Рис.2 Схема лабораторної установки
Перелік посилань:
1. Касаткин А.Г. Основные процессы и апараты химической
технологи. 8-е изд., переработаное – М.: «Химия», 1971. – 784
с.
2. http://www.koch-ottoyork.com/products/GOODLOE.htm.
б)
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CЕКЦІЯ 2
“МАШИНИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ І
НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ”
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УДК 621.21
Оптимізація процесу газофракціювання в процесі
виробництва індивідуальних легких вуглеводородів
бакалавр О.С. Дєдухова, А.Р. Степанюк
Національний технічний університет
“Київський політехнічний інститут”
Ректифікація відома з початку 19-го століття як один з
найважливіших технологічних процесів спиртової та нафтової
промисловості. У теперішній час ректифікацію широко застосовують
в найрізноманітніших областях хімічних, нафтохімічних, харчових,
фармацевтичних та інших виробництв, де велике значення має
виділення компонентів у чистому вигляді.
Пропан – поширена речовина, його використовують майже у
всіх галузях промисловості: як паливо для реактивних двигунів, у
хімічній промисловості як розчинник та сировина для отримання
синтетичних речовин, у медицині як антисептик та як розчинник і
консервант для лікарських засобів, у парфумерії та косметиці, у
харчовій промисловості.
Технологічна схема зображена на рисунку 1. Сировина
подається до сепаратора 13, рідка фаза подається до збірника, а
газоподібна стискується компресором 18, охолоджується в
холодильниках 14,15, розділяється в сепараторах 16, 17 і подається у
збірник. Сюди ж подається головка стабілізації з установок АТ і АВТ і
головка стабілізації каталітичного риформінгу. Зі збірника рідка
фракція подається на ректифікаційну колону 19, зверху якої
відбирається суміш етану і метану, які охолоджуються в
холодильнику 1 (аміачний холодильник) і подаються в сепаратор 7. З
сепаратора суміш сухих газів етану і метану подається на склад.
Зріджена частина газів подається як флегма на зрошення колони 19.
Кубовий залишок подається на пропанову колону 20, з верхньої
частини через холодильник 2 частина пропану подається на склад, а
частина на зрошення колони 20. Кубовий залишок подається на
колону 21, з верхньої частини якої суміш ізобутану і бутану подається
на колону 22. З верху колони відбираються ізобутан, знизу – бутан.
Кубовий залишок з колони 21 відбирається на колону 23. Кубовий
залишок з колони 23 це фракція С6 і вище – відбирається на склад.
Легка фракція з колони 23 подається на колону 24. З верху колони 24
відбирається ізопентан, з нижньої – пентан.
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1 – 6, 14, 15 – конденсатори-холодильники; 7– 12 – ємкості; 13, 16, 17
–сепаратори; 18 –компрессор; 19 – 24 – колони;
І – газ установок АТ і АВТ; ІІ – голівка стабілізації АТ і АВТ; ІІІ –
голівка стабілізації каталітичного риформінга; ІV – пропанова
фракція; V – ізобутанова фракція; VІ – бутанова фракція; VІІ –
ізопентанова фракція; VІІІ – пентанова фракція; ІХ – фракція С6 і
вище; Х – сухий газ.
Рис. 1 – Газофракціонуюча установка конденсаційно-компресійного
типу
Для
зменшення
енерговитрат
процесу
газофракціювання
запропоновано замість кожухотрубного теплообмінника встановити
повітряний холодильник. Використання повітря буде більш вигідно
економічно.
Перелік посилань:
1. А.А.
Кузнєцов.
Расчеты
процессов
и
аппаратов
нефтеперерабатывающей промышленности.
2. М.Г. Рудин. Краткий справочник нефтепереработчика. – Л.:
Химия, 1980. – 328с.
3. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической
технологии. – М.: Химия, 1971. – 784 с.
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УДК 066714
Модернізація установки виробництва спирту з розробкою
ферментатора, стерилізаційної колони та витримувача
бакалавр Якубович В. І., Степанюк А. Р.
Національний технічний університет
“Київський політехнічний інститут ”
Етиловий спирт являється важливим технічним продуктом та
основним або допоміжним видом сировини, для потреб різних видів
виробництва. Спирт використовується в харчовій промисловості (для
виробництва лікеро-горілчаних виробів та «міцних» вин), хімічній,
медецинскій, парфумерній,
лакофарбовій, фармацевтичній та
багатьох інших галузях промисловості [1].
В даному проекті розглядається виробництво спирту шляхом
переробки дріжджів (Рис.1), утворених з бурякової меляси на
установці виробництва спирту.

5- стерилізаційна колона;6 - витримувач; 7 – ферментер; 8 – 1-ий
проміжний апарат чистих культур; 9 - 2-ий проміжний апарат чистих
культур;10 – дріжджевирощувальний маточний апарат;
11 - дріжджевирощувальний задаточний апарат;
12 - дріжджевирощувальний товарний апарат; 13 – відбірний
чан;
14 – центробіжний насос; 15 – повітродувка; 16,17,18 –
приймальні апарати сепарованних дріжджів; 19 – сепаратори
Рисунок 1 - Технологічна схема виробництва спирту
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Культуральна рідина подається до стерилізаційної колони 5, де
стерилізується за температури 130°С, далі поступає у витримував 6, де
охолоджується до необхідної для подачі в ферментер температури, а
саме 32°С.[2] Культуральна рідина після закінчення строку дозрівання
дріжджів у виробничому ферментері 7 направляється на сепарування
у сепаратори 19, де під впливом відцентрової сили, рідина ділиться на
два потоки різної густини (бражку та дріжджі).
Процес виділення дріжджів ведеться в три стадії : відділення
бражки з одначасною подачею води, промивання дріжджів, згущення
дріжджового молока Дріжджове молоко після першої ступені
сепарації (сепаратора1) направляється в приймальний апарат
сепарованних дріжджів 18 , куди подають чисту воду. Потім з ємності,
за допомогою поршневого насоса 20 дріжджову бражку подають на ті
ж сепаратори (19) для кругової промивки і згущення.
Недоліком даної схеми є те, що в ферментері використовується
плівкове охолодження, що несе в собі наступні проблеми: великі
затрати води та розповсюдження парів хлору, що випаровуються з
води.
Для усунення цих недоліків передбачена наступна модернізація:
заміна плівкового охолодження ферментера на рубашкове
охолодження, що призведе до економії води, яка відтепер буде
рухатись у замкненому контурі, як і водяна пара з парами хлору в
своєму складі буде в середині рубашки.
Перелік посилань:
1.
Справочник по производству спирта. Сиръе, технология и
теххимконтроль. В.Л. Яровенко и другие М. Легкая и пищевая
промышленность, 1981. – 336с.
2.
Основные процессы и аппараты химической технологии/
Под ред. Ю.И.Дытнерского – М. «Химия», 1991. – 493 с.
3. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А., Примеры и задачи
по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное
пособие для вузов/ Под ред. П.Г. Романкова. – 10-е изд., – Л.: Химия,
1987. – 576 с.
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УДК 66.047
Модернізація теплообмінного відділення лінії виробництва
порошку календули лікувальної
бакалавр Дідур Ф.В.
Національний технічний університет
“Київський політехнічний інститут ”
На сьогоднішній день у фармацевтичному виробництві
закріпилася тенденція до виготовлення продуктів повністю
натурального походження, без використання штучних домішок.
Рослина календули має цілющі властивості, які дуже широко
використовуються в сучасній медицині, тому її екстракт, як
основний компонент, застосовується в багатьох медичних
препаратах і ліках.
Для отримання екстракту корисних речовин використовують
квіткові кошики календули лікувальної. Однак, використання рідких
екстрактів пов’язане з рядом ускладнень, а саме: незручністю
транспортування та зберігання, тому було розпочато виготовлення
сухих гранульованих препаратів замість настоянок.
З цією метою в Інституті технічної теплофізики НАН України
створено лінію, до складу якої входять: завантажувальний бункер для
вихідної сировини, дробарка, живильник, бункер для води,
екстрактор, реактор, кожухотрубчастий теплообмінний апарат,
роторно-плівковий випарний апарат, калорифер електричний, камера
сушильна, циклон, бункер для продукту, шнек розвантажувальний,
приймальний пристрій.
Недоліком вказаної лінії є використання застарілого і
неефективного теплообмінного обладнання. Для покращення технікоекономічних
показників
лінії
запропоновано
замінити
кожухотрубчастий теплообмінний апарат на щілинний, який має такі
переваги: більша енергоефективність та компактність, менша
металоємність і ціна, простота експлуатації та обслуговування.
Розроблено конструкцію щілинного апарата і проведено
порівняння його параметрів з конструкцією встановленого
кожухотрубчастого теплообмінного апарата, за результатами якого
доведено доцільність запропонованої модернізації.
Розробка виконана за сприянням Інституту технічної
теплофізики НАН України.
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УДК 066.045
Модернізація сушильного відділення лінії
виробництва спученого перліту
бакалавр Борсукевич О.І., Ракицький В.Л.
Національний технічний університет
“Київський політехнічний інститут ”
Термохімічна обробка використовується при виробництві
штучних пористих заповнювачів для використання в будівництві –
керамзит, спучений перліт, шунгізит тощо. Одним з найкращих
пористих заповнювачів за економічними і якісними показниками є
спучений перліт.
Світові обсяги виробництва спученого перліту сягають 25
3
млн.м /рік.
У 2007р. у СНД вироблялося 2,5 млн.м3/рік. З 2007 р. в Україні
виробляється
близько 100 тис.м3/рік спученого перліту. Суттєве
збільшення попиту на спучений перліт потребує збільшення обсягів
його виробництва. Тому, тема пов’язана з розробкою або
модернізацією виробництва спученого перліту, є актуальною.

1
1 – бункер, 2 – дробарка, 3 – транспортер, 4 – барабання сушарка,
5 – пальник, 6 – дрохот, 7 – елеватор, 8 – бункер, 9 – живильник, 10сушарка псевдозрідженого шару, 11 – вентилятор, 12 – циклон, 13 –
димосос, 14 – піч спучення, 15 – рекуператор.
Рисунок 1 – Схема виробництва спученого перліту
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В дипломному проекті представлена лінія для виробництва
спученого перліту [1,2] з розробкою барабанної сушарки, сушарки
псевдазрідженого шару та циклона на основі даних напрацьованих під
час проходження практики в Інституті газу Національної академії
наук України .
Завданням роботи є модернізація сушильного відділення схеми
виробництва спученого перліту, проектування барабанної сушарки,
сушарки псевдозрідженого шару, циклона.
Представлена схема має недолік – димові гази, що
використовуються як теплоносій у сушарці псевдозрідженого шару,
після використання викидаються у атмосферу. Вони мають
температуру 270°С. Викидання в атмосферу теплоносія з такою
досить високою температурою є недоцільним, з економічної точки
зору, а також призводить до небажаних наслідків з точки зору
охорони навколишнього середовища та екологічної безпеки.
Доцільно використати теплоту даних димових газів повторно.
Одним з можливих варіантів, доцільного використання теплоти, є
нагрів з її допомогою подаваємого у сушарку псевдозрідженого шару,
чистого повітря. Повітря, що подається у сушарку псевдозрідженого
шару, в існуючій схемі, нагрівається в калорифері, від 20°С до 500°С.
Ми пропонуємо попередньо нагріти його до 250°С, даними димовими
газами, за допомогою системи кожухотрубних теплообмінників.
Димові гази під час нагріву ними повітря охолоджуються до 130°С, ця
температура не дає конденсуватися волозі, і є практично в двічі
нижчою за температуру що мали гази до модернізації – що позитивно
впливає на екологію.
За рахунок того що повітря нагрівається з 20°С до 250°С,
димовими газами, що раніше просто викидалися у атмосферу - маємо
суттєву економію теплоносія, що раніше використовувався на для
цього нагріву.
ККД роботи калорифера що нагрівав повітря зростає, завдяки
даній модернізації, приблизно з 40% до 80%.
Більш точні дані по економічному ефекту будуть отримані після
виконання економічної частини диплому.
Перелік посилань:
1. Л.В.
Алексеева,
Ю.И.
Хвастухин,
Н.К.
Когута.
Двухстадийное производство вспученного перлита из сырья
Украины с применением нового технологического
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оборудования – тепловых агрегатов кипящего слоя //
Строительные материалы и изделия, 2002, № 4, с.5-10.
2. П.Г. Романков, Н.Б. Рашковская. Сушка в кипящем слое. –
Л.: Химия, 1964. – 288 с.
Модернізація відділу регенерації ацетону заводу порошкової
металургії
бакалавр Гребенник Н.М., Сидоренко С.В.
Національний технічний університет
“Київський політехнічний інститут ”
На Броварському заводі порошкової металургії налагоджено
випуск прографіченої тканини, яка знаходить широке застосування в
виробництві корпусних деталей ракетної техніки, автомобіле- та
суднобудівної техніки, в медичній промисловості та інших галузях
виробництва. Оскільки існують жорсткі вимоги до стерильності цієї
продукції – її промивають в ацетонно-водяній суміші. При цьому
утворюється дуже велика кількість ацетоно-повітряної суміші, яка
завдає значної шкоди оточуючому середовищу і якщо суміш не
використовувати в корисних цілях(наприклад, повторно), то – і
матеріальних збитків виробництву. Тому важливим завданням стало
створення спеціальної дільниці, де б проводилась рекуперація
ацетону.
В даному проекті розглядається відділення регенерації ацетону
Броварського заводу порошкової металургії.
Метою дипломного проекту є проектування вертикального
теплообмінника, призначеного для підігріву кубової рідини, яка стікає
з нижньої частини ректифікаційної колони, та обігрівається водяним
паром;
вогнезахистник призначений для затримки полум’я
при при умові виникнення пожежі як на самій установці, так і на
основному виробництві та представляє із себе стальний вертикальний
циліндричний апарат з конічною кришкою і днищем. Всередині
апарата встановлена корзина, яка складається з каркаса, на якому
кріпляться сітки та адсорбера для очистки ацетоно-повітряної суміші
від органічних розчинників(парів ацетону), що входять в технологічну
схему рекуперації ацетону і які можуть успішно справитися з
поставленою задачею (відповідно до свого технічного завдання). Тема
проекту є актуальною тому, що присвячена ресурсо- та
енергозбереженню.
В дипломному проекті необхідно:
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- привести детальний опис технологічної схеми та визначети
місце теплообмінника-кип’ятильника в ній і його взаємодію з іншими
технологічними апаратами, описати технологічний процес регенерації
ацетону і адсорбції;
обґрунтувати
обрану
конструкцію
кип’ятильника,
вогнезатримника та вертикального адсорбера з кільцевим нерухомим
шаром адсорбенту, а за результатами пошуку аналогів встановити, що
вони є патентно чистими, так як в них не використовуються елементи
діючих патентів;
- вибрати матеріали для виготовлення апаратів, що
забезпечують їх роботу за робочих умов;
- апарати перевірити на відповідність вимогам охорони праці та
встановити, що за умови дотримання всіх правил безпечної
експлуатації, вони не створюють загрози життю та здоров’ю людини;
- провести тепловий, конструктивний розрахунки: визначити
товщини обичайок, кришок, фланців, підібрані та перевірити опорні
вузли апарата, провести гідравлічні розрахунки, розрахунки
конструкцій на міцність і стійкість; параметричний розрахунок
вогнезатримника, розрахунки конструкцій на міцність і стійкість;
провести розрахунок адсорбера, визначити тривалість адсорбції
ацетоно-повітряної суміші від органічних розчинників(парів ацетону),
коефіцієнт масовіддачі від пароповітряної суміші до вугілля;
- перевірити основні елементи конструкції на міцність та
стійкість і забезпечити надійну роботу апарата;
- надати рекомендації щодо монтажу та експлуатації;
- визначити рівні уніфікації та стандартизації;
- виконати креслення технологічної лінії, складальні креслення
апаратів, основних деталей і вузлів, застосовуючи програмне
середовище «Компас» і “Автокад”, розрахунки – програму QBasic.
Висновок: запропонована модернізація технологічної схеми –
застосування вогнезатримника, який не тільки відповідає умовам
техніки безпеки, але й, може забезпечити надійність та
безперервність роботи відділення регенерації ацетону.
Перелік посилань:
3.
Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты
химической технологии. – М.: Химия, 1971. – 784 с.
4.
Основные процессы и аппараты химической
технологии/ Под ред. Ю.И.Дытнерского – М. «Химия», 1991. – 493 с.
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3.
Временный технологический регламент. Установка
рекуперации та регенерации ацетона цеха «натурных» изделий завода
порошковой металлургии – 89019-ОТП / Завод порошковой
металлургии. – Бровары, Киевская обл., 1991. – 84 с.
УДК 66.048.5
Модернізація вакуум-випарної установки
у лінії виробництва ліпроту
бакалавр Зерницька О.А., Ракицький В.Л.
Національний технічний університет
“Київський політехнічний інститут ”
Ліпрот (комплексна лізин-протеїнова кормова добавка, до її
складу входить
12 - 26 % лізину) отримують шляхом
мікробіологічного синтезу з використанням культур мікроорганізмів
продуцентрів brevibacterium sp 90 H [1]. Для виробництва
використовують таку сировину: бурякову мелясу та кукурудзяний
екстракт, гідролізати кормових дріжджів, мінеральні солі, вітаміни,
пшеничні висівки та ін. Ліпрот використовують в сільському
господарстві, зокрема в тваринництві як кормову добавку. Так
наприклад, додавання ліпроту в раціон відкормлення тварин знижує
витрати корму, збільшуючи при цьому вихід маси продукції
тваринництва. Лізин важають найбільш дефіцитною амінокислотою
в рослинних білках. Нестача лізину негативно впливає на синтез
білка тваринних продуктів, створюючи неблагоприємний дисбаланс
амінокислот, що відбивається на обмінних процесах. Так для
відновлення балансу амінокислот, наприклад в зернових, необхідно
на кожен мільйон тон зернових до 3 тис. тон лізину. Важливою
перевагою виробництва є те, що основною сировиною для
виготовлення лізин-протеїнової добавки є сільськогосподарські
відходи (меляса бурякова, висівки пшеничні).
Найбільш розповсюдженим методом отримання лізину за
останні роки вважають мікробіологічній метод, при якому лізин
утворюється в біологічно активній L-формі. По даним, взятим з [2],
його виробництво таким методом в західних країна на 80-ті роки вже
становило 70-75 тис.т на рік. На сьогоднішній час обсяги
виробництва лізину зросли в декілька раз, в зв'язку з розвитком
технологій виробництва. Одним з найбільших виробників кормового
лізину в Україні можна назвати ВАТ „Стіролбіотех”, розташований в
Київській обл. Тут випускають до 7 тис. т лізину на рік, при цьому
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здійснюється експорт до країн СНД, зокрема Росії та Білорусії, в
об'ємі до 40 % від загального обсягу виробництва.
Для отримання ліпроту культуральну рідину, отриману на
перших стадіях виробництва, потрібно згустити. Це здійснюють на
вакуум-випарних установках плівкового типу (для забезпечення
м'якості режиму впливу на продукт) [3], [4].
Випарювання лізину має ряд особливостей, які потрібно
враховувати при виборі конструкції та типу апаратів випарної
установки. Потрібно при умові мінімального часу переробки м'яко
впливати на культуральну рідину лізину, щоб не зруйнувати при
цьому структурну будову амінокислоти лізину. Тому для
забезпечення цих умов використовують чотирьох корпусну плівкову
випарну установку, що працює під вакуумом. Обігрів корпусів
установки здійснюють насиченою водяною парою.
Одним із значних недоліків у діючій на ВАТ «Стиролбіотех», де
я проходила виробничу практику та отримала завдання на
дипломний проект, схемі випарювання лізину [5] є значні
матеріальні затрати на обігрів апаратів установки, а особливо на
обігрів чотирьох корпусів плівкових вакуум-випарних апаратів.
Сутність модернізації полягає у введенні в схему газостуйного
компресора, з допомогою якого значно зменшаться витрати на
нагрівання плівкових випарників. З допомогою газоструйного
компресора гостра пара, якою здійснюють обігрів, змішуватиметься
з екстра-парою, яка надходить з першого ступеня випарника.
Завдяки
відбору
екстра-пари
забезпечується
раціональне
використання вторинної пари випарника, та витрачається набагато
менше коштів на електроенергію, яка необхідна для нагрівання
гострої пари до заданої температури , що в загальному значно
підвищує економічність установки.
В проекті представлено розрахунок, конструкцію та економічно
обгрунтовано використання газоструйного компресора [6]. Крім того
в проекті представлено розрахунки та конструкцію вакуумвипарного апарата зі стікаючою плівкою та роторно-плівкового
випарників, з допомогою яких відбувається концентрування
культуральної рідини від 10,5% до 65%, і спірального
теплообмінника, який призначений для попереднього нагрівання
культуральної рідини при вході до кожного з корпусів плівкових
випарників.
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УДК 66.094.94
Модернізація сушильної установки у виробництві ліпроту
бакалавр Сахно І.І., Ракицький В.Л.
Національний технічний університет
“Київський політехнічний інститут ”
Лізин,
білковомістка
органічна
речовина,
яка
використовується в сільському господарстві як кормова добавка. В
нас час постійно зменшуються площі пасовищ, тому використання
цих добавок має високе значення для забезпечення потреб суспільства
в продукції тваринництва.
Стрічкові сушилки широко застосовуються в металургічній,
гірничовидобувній та хімічній промисловості. Їх використовують для
транспортування насипних та штучних грузів на різні відстані.
Простота та надійність конструкцій забезпечує їх роботу протягом
тривалого часу. Матеріали повинні бути вибухо- та пожежобезпечні.
Сушильний агент – топочні гази (продукти згорання палива) або
розігріте повітря. Стрічкова сушилка відноситься до машин
неперервної дії ї характеризується неперервним переміщенням грузів
по заданому шляху без зупинок для завантеження чи вивантаження.
Завдяки неперервності пересування грузу (гранули, брикети, куски,
волокна), відсутності зупинок для завантаження та поєднанню
робочого і зворотнього руху грузонесучого елемента машини
неперервної дії мають високу продуктивність, що дуже важливо для
сучасних підприємств.
Ціллю застосування сушки є покращення якості матеріалів,
підготовка їх до переробки, використання, транспортування і
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зберігання. Даний процес часто являється останньою технологічною
операцією, перед випуском готової продукції.
Вибір сушарок пов'язаний з проблемою класифікації матеріалів.
На теперішній час розробляється така класифікація, яка дозволяє
швидко оцінювати кінетику процесу і швидко вибирати найбільш
раціональний тип сушіння. Вдосконалення техніки сушіння в хімічній
промисловості обумовлено вимогами до охорони навколишнього
середовища, необхідністю економії енергоресурсів та покращення
обслуговування сушильних установок.
Завдяки модернізації сушили, де вдосконалюється стрічка
сушарки, досягається:
- високоякісна кінцева продукція, гранульована, чиста,
гігієнічна, підготовлена для зберігпння на складі;
- економія енергії завдяки поверненню відпрацьованого повітря;
- оглядова конструкція апарата забезпечує неважке
обслуговування;
- можлива установка одно- або багатострічковової (каскадної)
сушилки, в залежності від потреби технічного завдання;
- доступність та оптимальна можливість контролю та
обслуговування за допомогою великих дверей та вікон;
- зручна форма використання теплового агента (рідке топливо,
природний газ, пар, вода);
- використання зовнішньої залишкової енергії являється
економічно можливим;
- щадяще транспортування продукта стрічкою. Ніякого
навантаження на продукт, висока міцність, виключення додаткових
операцій та обладнання для подрібнення, сортування гранул,
утилізації пилу;
- чіткий час перебування в зоні сушіння та задана температура
сушіння.
Метою даного проекту є проектування стрічкової сушаркии.
Тема проекту є актуальна тому, що присвячена ресурсо- та
енергезбереженню.
В дипломному проекті необхідно:
- привести детальний опис технологічної схеми та визначити
місце сушарки в ній і її взаємодію з іншими технологічними
апаратами, описати технологічний процес сушіння лізину.
- обґрунтувати обрану конструкцію сушки, теплообмінника та
гідроліз-апарата, а за результатами пошуку аналогів встановити,
напрямки вдосконалення конструкції цих апаратів;
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- вибрати матеріали для виготовлення апаратів, що
забезпечують їх роботу;
- апарати перевірити на відповідність вимогам охорони праці та
встановити, що за умови дотримання всіх правил безпечної
експлуатації, вони не створюють загрози життю та здоров’ю людини;
- провести тепловий, конструктивний розрахунки: визначити
товщини обичайок, кришок, фланців, тощо та перевірити опорні вузли
апарата, провести гідравлічні розрахунки, розрахунки конструкцій на
міцність і стійкість;
Перелік посилань:
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Модернізація відділення регенерації ацетону
виробництва прографіченої тканини
бакалавр Скиданенко О.В., Сидоренко С.В.
Національний технічний університет
“Київський політехнічний інститут ”
Прографічена тканина знаходить широке застосування в
виробництві корпусних деталей ракетної техніки, автомобіле- та
суднобудівної техніки, в медичній промисловості та інших галузях
виробництва. Оскільки існують жорсткі вимоги до стерильності цієї
продукції – її промивають в ацетонно-водяній суміші. При цьому
утворюється дуже велика кількість ацетоно-повітряної суміші, яка
завдає значної шкоди оточуючому середовищу і якщо суміш не
використовувати в корисних цілях(наприклад, повторно), то – і
матеріальних збитків виробництву. Тому важливим завданням стало
створення спеціальної дільниці, де б проводилась рекуперація
ацетону.
В даному проекті розглядається відділення рекуперації ацетону,
базою для якого використано цех “натурних виробів” Броварського
заводу порошкової металургії. В технологічній схемі процесу замінені
теплоносії – замість гострої пари використовується відпрацьований
кубовий залишок першої ректифікаційної колони. Таким чином,
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можна мінімізувати капітальні затрати на обладнання завдяки
удосконаленню його роботи; знизити ресурсозатрати шляхом більш
повної регенерації витратних речовин(таких як ацетон), що приводить
до зменшення витрат на закупку свіжої продукції.
Метою дипломного проекту є проектування горизонтального
теплообмінника, призначеного для підігріву ацетоно-водяної суміші,
відповідно до схеми рекуперації ацетону, що подається на живлення
колони, кубовим залишком(майже вода), який збирається в нижній
частині цієї ж ректифікаційної колони безперервної дії для розділення
води і ацетону з ацетоно-водяного розчину та адсорбера для очистки
ацетоно-повітряної суміші від органічних розчинників(парів ацетону),
що входять в технологічну схему рекуперації ацетону і які можуть
успішно справитися з поставленою задачею (відповідно до свого
технічного завдання). Тема проекту є актуальною тому, що
присвячена ресурсо- та енергозбереженню.
В дипломному проекті необхідно:
- привести детальний опис технологічної схеми та визначети
місце теплообмінника в ній і його взаємодію з іншими
технологічними апаратами, описати технологічний процес рекуперації
ацетону, процес ректифікації і адсорбції;
обґрунтувати
обрану
конструкцію
теплообмінника,
ректифікаційної колони з ковпачковими тарілками та вертикального
адсорбера з кільцевим нерухомим шаром адсорбенту, а за
результатами пошуку аналогів встановити, що вони є патентно
чистими, так як в них не використовуються елементи діючих патентів;
- вибрати матеріали для виготовлення апаратів, що
забезпечують їх роботу за робочих умов;
- апарати перевірити на відповідність вимогам охорони праці та
встановити, що за умови дотримання всіх правил безпечної
експлуатації, вони не створюють загрози життю та здоров’ю людини;
- провести тепловий, конструктивний розрахунки: визначити
товщини обичайок, кришок, фланців, підібрані та перевірити опорні
вузли апарата, провести гідравлічні розрахунки, розрахунки
конструкцій на міцність і стійкість; параметричний розрахунок
колони, визначити її діаметр, висоту, число тарілок, що забезпечують
задану продуктивність; провести розрахунок адсорбера, визначити
тривалість адсорбції ацетоно-повітряної суміші від органічних
розчинників(парів
ацетону),
коефіцієнт
масовіддачі
від
пароповітряної суміші до вугілля;
- перевірити основні елементи конструкції на міцність та
стійкість і забезпечити надійну роботу апарата;
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних
матеріалів

67

Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених

- надати рекомендації щодо монтажу та експлуатації;
- визначити рівні уніфікації та стандартизації;
- здійснити реконструкцію ректифікаційного вузла;
- виконати креслення технологічної лінії, складальні креслення
апаратів, основних деталей і вузлів, застосовуючи програмне
середовище «Компас» і “Автокад”, розрахунки – програму QBasic.
Перелік посилань:
5.
Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты
химической технологии. – М.: Химия, 1971. – 784 с.
6.
Основные процессы и аппараты химической
технологии/ Под ред. Ю.И.Дытнерского – М. «Химия», 1991. – 493 с.
3.
Временный технологический регламент. Установка
рекуперации ацетона цеха «натурных» изделий завоада порошковой
металлургии – 89019-ОТП / Завод порошковой металлургии. –
Бровары, Киевская обл., 1991. – 84 с.
УДК 544.723.21
Модернізація адсорбційної установки для
очищення повітря шляхом заміни адсорбенту
бакалавр Тарасюк Д.В., Мікульонок І.О.
Національний технічний університет
“Київський політехнічний інститут ”
Адсорбційні методи широко застосовують для глибокої
очистки повітря від забруднень. Перевагами цих методів є висока
ефективність, можливість очищення повітря, які містять декілька
речовин, а також рекуперація цих речовин.
Адсорбційна очистка повітря може бути регенеративною,
тобто с вилученням речовини із адсорбента та його утилізацією і
деструктивною, при якій адсорбовані з повітря речовини
знищуються разом з адсорбентом. Ефективність адсорбційної
очистки досягає 80 — 95% і залежить від хімічної природи
адсорбента, величини адсорбційної поверхні, хімічної будови
речовини та її стану в розчині.
В якості сорбентів використовують активоване вугілля,
синтетичні сорбенти та деякі відходи промисловості (попіл, шлами,
тирсу и ін.) та мінеральні сорбенти — глини, силікагелі, алюмогелі
та гідроксиди металів.
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Найбільш поширеним адсорбентом є вугілля. Поряд с цим
природним фільтрантом в останні десятиліття стали широко
використовуватись синтетичні волокна, які також мають задовільні
адсорбційні властивості.
Синтетичні волокна кращі тим, що дозволяють вибірково
вилучати частинки певного розміру. Крім того, синтетичне волокно
дешевше, тому його можно використовувати в великогабаритних
апаратах, розрахованих на очистку більших потоків повітря потягом
довгого періоду часу. Шляхом поєднння вугілля з синтетичними
матеріалами отримують полімерне вуглецеве волокно – аквален. На
відміну від своїх аналогів – вугілля і полімерів – він має набагато
кращу фільтруючу здатність.
За своєю хімічною природою аквален являє собою
активований вуглецевий матеріал з дуже розвиненою поверхнею,
яка поєднується з високою адсорбційною швидкістю. Аквален – це
сорбент, який отримують на основі поліакрилонитрила.
В порівнянні з витратою активованого вугілля витрата
аквалена зазвичай на порядок менша.
Порівняльні властивості суміші традиційних гранульованих
сорбентів та сорбційного середовища на основі волокна аквален
приведені в таблиці.
Характеристик абсорбента
Розмір гранул
активованого вугілля, мм
Сорбційна ємкість
активованого вугілля, мг/
г
Вірогідність канального
ефекту (утворення
порожніх об’ємів в
сорбенті)
Гідрофільність

Суміш
гранульованих
сорбентів
0,6 – 0,7

Сорбційне
середовище з
волокнами аквален
0,4 – 0,5

200

300

так

ні

низька

висока
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УДК 678.053
Модернізація гумо змішувача лінії для
виробництва гумових сумішей
бакалавр Чухрієнко М. М., Лукач Ю. Ю.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Унікальні конструкційні властивості гуми визначили настільки
широке її застосування в самих різних галузях господарства та в
побуті, що за рівнем розвитку гумової промисловості в країні можна
зробити висновок про стан її важкої індустрії (і перш за все –
машинобудівних галузей). Чим складнішим і досконалішим є
технічний пристрій, тим більше в ньому використано гумових
деталей. Так, в автомобілі типу "Камаз" застосовується більш ніж
1000 гумових виробів, в сучасному літаку – 10-12 тис., на морському
судні – до 30 тис., АЕС – 50 тис.
Застосовуються гумові вироби майже у всіх галузях економіки
країни та в побуті. Науково-технічний прогрес у провідних галузях
промисловості – вугільної, нафтової, автотракторної, суднобудівної,
електротехнічної та інших – багато в чому залежить від досягнень в
області створення гумотехнічних виробів. До гумової промисловості
відносяться виробництва шин, гумотехнічних і азбестотехнічних
виробів, гумової взуття, виробів народного споживання.
Приготування композицій на основі полімерів та еластомерів
є найбільш відповідальним й найбільш трудомістким процесом
переробки гум у вироби. Для виготовлення матеріалів із заданими
експлуатаційними властивостями полімер або каучук змішують з
різними інгредієнтами, які вводять у суміш у певному масовому
співвідношенні та визначеній послідовності.
Змішування полімеру з компонентами суміші може
здійснюватися періодично або безперервно. Найбільшого поширення,
особливо у великотоннажних виробництвах, набув перший спосіб. Він
характеризується тим, що компоненти суміші перемішується доти,
поки не буде досягнуто певного ступеня однорідності суміші.
Метою даного дипломного проекту є модернізація
гумозмішувача лінії для виробництва гумових сумішей шляхом
встановлення в ньому роторів з чотирьохгранними лопатями [1]
замість двогранних, які набули широкого використання в
промисловості. Така форма роторів збільшує площу контакту лопатей
зі сумішшю і, тим самим, інтенсифікує процес змішання.
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Перелік посилань:
1. Рябинин Д. Д. Смесительные машины для пластмасс и
резиновых смесей// Д. Д. Рябинин, Ю.Е. Лукач. – М.:
Машиностроение, 1972. – 272 с.
УДК 663.5(031)
Модернізація установки для одержання
білково-вітамінного кормо продукту
бакалавр Ільницький Ю.М., Зубрій О.Г.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Як відомо, на виробництво спирту з сировини забирається лише
крохмаль, а крохмалю в сировині міститься 40-50 відсотків. Маса, що
залишилася, так звана післяспиртова рідка барда - швидкозакисаюча
рідина, яка, проте, володіє живильною цінністю, адже саме в барді
міститься весь білок зерна. Сучасні спиртні комплекси передбачають
концентрацію і сушку барди. На основі сухого концентрату можна
приготувати повнораціонний комбікорм. В цілому, суха барда є
високобілковим кормом, і може бути додатковим джерелом
кормового білка, вуглеводів та інших речовин які легко
перетравлюються.
Таблиця 1 – Вміст поживних речовин
Речовина

Вміст в сухих
кормопродуктах
Волога
7,59
Сирий протеїн 37,25
Сирий жир
5,14
Сира зола
3,0
Сира клітчата 11,25
Кальцій
0,16
Фосфор
0,49

Речовина

Вміст в сухих
кормопродуктах
Треонін
1,326
Серін
1,674
Глутамінова к-та 9,917
Пролін
3,250
В1 (тіамін)
8,2
В12 (кобаламін)
0,44
Н
(біотин 0,75
істинний)

Пропоноване виробництво, в ході своєї діяльності, вироблятиме
сухий білково-вуглеводний кормопродукт з післяспиртової рідкої
барди. Технологічна схема поділяється на три основні стадії – лінія
розділення барди, випарна лінія і сушка.
Пропонована лінія
розділення, призначена для розділення післяспиртової барди на рідку
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(фільтрат) і дисперсну (вологий кек) фази післяспиртової барди з
використанням центрифуг типу ОГШ.
Випарна лінія призначена для обезводнення рідкої фази
післяспиртової барди (далі фільтрат) після декантерних центрифуг з
використанням випарних пластинчатих апаратів.
Суха барда отримана в роторно-дисковій сушарці (білкова
вуглеводна кормова добавка в раціони сільськогосподарських тварин і
птаха) охолоджується і в сипкому стані відправляється споживачам.
Конкретна задача установки, що проектується – виробництво
сухого, порошкоподібного екстракту, для того щоб забезпечити її
універсальність, ми повинні відразу обрати тип установки.
При виборі сушарки враховуємо, що потрібно сушити
термолабільну речовину. При цьому метод леофільного сушіння нами
був відкинутий, через його високу енергоємність. Пропонується
замінити роторно-дискову сушарку на розпилювальну, порівняно з
леофілізацією, енерговитрати даного методу значно менші. На відміну
від роторної сушарки розпилююча має значно вищі показники
монодисперсності крапель розпилу, та рівномірності факела розпилу,
при цьому змінюючи кількість обертів розпилюючого диска, існує
можливість сушіння розчинів з різними фізичними властивостями
(густина, кінематична в’язкість).
УДК 637 (07)
Модернізація установки для виробництва вершкового масла
бакалавр Яковенко І.М., Зубрій О.Г.
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
Молочна промисловість України є досить високорозвиненою
галуззю, яка має сучасну техніку. До її складу входять підприємства
по виробництву тваринного масла, цільномолочної продукції,
молочних консервів, сухого молока, сиру, морозива. На теперішній
час на підприємствах молочної промисловості виробляється біля 250
видів виробів, із них більше 120 видів цільномолочної продукції, біля
100 видів сирів, до 20 найменувань молочних консервів (сухих і
згущених). Ріст виробництва, розширення асортименту повинні
суміщуватись з постійним покращенням якості, біологічної цінності.
Однією
з
задач
є
також
більш
повне
використання
сільськогосподарської сировини для виробництва повноцінних
продуктів з високим вмістом білка, вітамінів, біологічно активних
речовин.
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За останні роки підприємства молочної промисловості
поповнились великою кількістю високопродуктивного обладнання.
Створені поточні лінії для виробництва масла, сиру, введені у
виробництво нові неперервні технологічні процеси. В результаті
забезпечується підвищення продуктивності праці.
Метою даної роботи є розроблення обладнання для процесу
отримання масла, методики розрахунку апарата нормалізатора.
Метою модернізації є установка Корсунь – Шевченківського
маслосирзаводу, в якому апарат нормалізації являє собою ємність в
якій готують вершки до збивання.
Одна з операцій – це нормалізація, тому пропоную замінити
більш сучасним нормалізатором з перемішуючим пристроєм. Цей
апарат призначений для підготовки вершків до збивання і фізичному
дозріванню. Час перебування вершків в нормалізаторі п’ятнадцять –
сімнадцять годин.
При нормалізації не слід затримувати вершки в апараті з
мішалкою, щоб не допустити їх випаровуванню, яке послаблює
аромат масла і може призвести до різного складу вологи в окремих
ящиках.
Після заміни нормалізатора апаратом з мішалкою час
перебування вершків зменшується. Температуру збивання вершків
для весняно – літнього періоду вибирають в границях 8÷12°С, а
осінньо–зимового 11÷14°С. Такий режим підготовки дозволить
отримати масло влітку достатньо твердим, а взимку – більш
пластичної консистенції.
Результати розробок можуть бути рекомендовані для
впровадження на Корсунь – Шевченківському маслосирзаводі.
Перелік посилань:
1. Машини і апарати молочної промисловості/ В.П. Притико,
В.Г. Лунгрен //Харчова промисловість , 1979 р., – 127с.
2. Технология молока и молочних продуктов/ Г.В. Твердохлеб,
В.Н. Алексеев, Ф.С. Соколов// Издат. Обьед. Вища школа , 1978 г., –
192 с.
3. Производство молочних продуктов/ А.А.Соколов, М.Теплы,
А.Майера//
Москва, 1979 г., – 173 с.
4. Микробиология молока и молочных продуктов/ В.М. Богданов//
Москва, 1969 г., – 213 с.
5. Масло коровье. Технические условия / ГОСТ 37 – 91.
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УДК 665.652.5
Пересувна малогабаритна установка по переробці
стабільного газового конденсату в фракції моторних палив
бакалавр Горобець В.А., Ільєнко Б.К.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Газові конденсати — пентан і важчі вуглеводні (С5+) — є
суттєвим джерелом виробництва моторних палив. Вміст бензинової і
дизельної фракцій в газоконденсатах, особливо українських родовищ,
досягає 95 — 100 %, тоді як в нафті ця величина складає 15—30 %.
Дизельна фракция, яка може бути виділена з газового конденсату,
відповідає по більшості показників технічним вимогам як паливо
швидкохідних дизельних двигунів. Бензинова фракція може бути
використана як компонент автомобільного палива або сировина для
його виробництва на нафто- та газопереробних заводах.
Переробка газових конденсатів здійснюється в більшості випадків
на газопереробних заводах (ГПЗ), забезпечених транспортними
комунікаціями і відповідною інфраструктурою. Разом з тим
віддаленість газоконденсатних родовищ від ГПЗ, складність
транспортування та переробки на них великої кількості газового
конденсату, а також доставки отриманих моторних топлив
споживачеві
висунули
завдання
переробки
газоконденсату
безпосередньо на промислі. Створення установок по переробці
газового конденсату на промислах дозволяє забезпечити дизельним
паливом бурові установки, а також дизельний парк регіону.
Була розроблена пересувна малогабаритна установка по
переробці стабільного газового конденсату в фракції моторних палив
продуктивністю 0,5 т/год. (рис. 1). Основними апаратами
технологічної схеми є ректифікаційна колона 1, піч підігріву газового
конденсату 2, теплообмінники дизельної фракції 3 і важкого залишку
4, ємності для збору дизельної фракції 6, важкого залишку 5 і
бензинової фракції 7, повітряний холодильник бензинової фракції 8.
Технологічний режим установки розрахований стосовно до переробки
газового конденсату Галіцинського газоконденсатного родовита.
Була вдосконалена конструкція повітряного теплообміннику.
Охолоджувач з повітряної сторони густо оребренний. Він має
поверхні тепловіддачі, споряджений трубками невеликого діаметру,
характеризується високими показниками тепловіддачі при невеликих
опорах як в повітрі, так і в воді.
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Повітря просмоктується через кожну охолоджуючу секцію двома
вентиляторами. Дві коробки вентиляторів розділяють поверхню
охолоджуваного елемента на окремі секції, тому вентилятори можна
включати і відключати незалежно один від одного.
Повне регулювання витрат повітря забезпечується верхніми
жалюзями. Зі зменшенням витрати повітря зменшується теплоз’єм
охолоджувача.
Значне зменшення теплоз’єму отримується завдяки почерговому
відключенню вентиляторів.

Рисунок 1
УДК 66.097.6
Реакторний блок установки каталітичного
риформінгу над алюмоплатиновим каталізатором
бакалавр Дорошенко А.В., Степанюк А.Р.
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
Призначається для підвищення детонаційної стійкості бензину і
отримання ароматичних вуглеводнів (бензол, ксилол, толуол).
Побічний продукт процесу є водневий газ.
Метою даної роботи є проектування блоку установки каталітичного
риформінгу для процесу одержання високооктанового бензину, а
також для отримання ароматичних вуглеводнів, надання рекомендацій
щодо модернізації технологічного процесу.
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Очищена та осушена на блоці гідроочистки сировина (рисунок
1) змішується з циркулюючим водородовмістним газом, підігрівається
в теплообміннику 2 та печі 3 та поступає у реактор першої ступіні. На
блоці риформінгу знаходяться три реактори та відповідна кількість
печей для між ступеневого нагріву продуктів реакції. В пічі суміш
нагрівається до температури 500 С . При виході з останнього реактора
газопродуктова суміш охолоджується в теплообміннику до 20-40 °С
та після сепарації водородовмістного газу основна частина поступає
на прийом до циркуляційного компресора 10, а надлишок виводиться
на блок попередньої гідроочистки бензину або передається іншим
користувачам.
Каталізат з розчиненим вуглеводневими газами подається на
стабілізацію 8, де продукти реакції поділяються на каталізат з заданим
тиском парів, сжижений газ та сухий вуглеводневий газ. Далі
водневмістний газ подається на адсорбер для сушки 9, а потім на
компресор 10.
З метою удосконалення технологічного процесу є впровадження
енергозберігаючих систем.
В схемі каталітичного риформінгу для заощадження теплової
енергії повторно використовуємо тепло на виході з печі. Це
реалізовується за допомогою випарника 11. У випарник 11 надходять
димові гази, які випаровують воду. Отримана пара поступає на
теплообмінник, я кий в свою чергу нагріває газопродуктову суміш. С
конденсована пара поступає до збірника 12, а потім знову подається
на випарник.
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1 – сировинний насос, 2 – теплообмінник, 3 – піч,4 – реактор, 5 –
повітряний холодильник, 6 – водяний холодильник, 7 – сепаратор, 8 –
стабілізаційна колона, 9 – абсорбер для сушки газу, 10 – компресор, 11
– випарник, 12 – збірник
Рисунок 1− Технологічна схема процесу каталітичного риформінгу
Перелік посилань :
1. Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., Судаков Е.И.
”Расчеты процессов и аппаратов нефтеперерабатывающей
промышленности”. Изд. 2-е, пер. и доп., Л., «Химия», 1974
2. Справочник нефтепереработчика: Справочник/ Под ред. Г.А.
Ластовкина, E.Д. Радченко и М.Г. Рудина.- Л.: Xимия, 1986.648с
УДК 66.048
Епюраційна установка заводу для одержання паливного етанолу
бакалавр Зарицька І.В., Ільєнко Б.К.
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
На сьогодні в багатьох країнах світу діють програми по
застосуванню біоетанолу в автомобільному паливі (Бразилія, США,
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Канада, Євросоюз, Аргентина, Китай, Австралія, Японія та ін.). У
зв’язку з цим значно збільшуються потреби у виробництві етилового
спирту з біосировини.
Біоетанолом називається зневоднений етанол, вироблений з
біологічно поновлюваної сировини головним чином для використання
як моторного палива.
Використання біоетанолу крім високого октанового числа
(106...108 одиниць по дослідницькому методу), що дозволяє
підвищити ступінь стиснення в камері згоряння до 12...14 і знизити
питому витрату енергії на одиницю потужності (тобто підвищити
ККД двигуна), сприяє зменшенню утворення нагару і зниженню
кількості шкідливих речовин у двигуні автомобіля, зберігаючи двигун
чистим і забезпечуючи його оптимальну роботу. Він є поновлюваним
ресурсом і більш нейтральний ніж палива вуглеводневого походження
як джерело парникових газів; знижує токсичність вихлопу на 21%;
біорозчинний і не забруднює природні водні системи.
Метою даної роботи є проектування епюраційної установки для
одержання паливного етанолу. Для досягнення цієї мети
сформульовано такі задачі:
проаналізувати конструкції існуючих установок і вибрати
найприйнятнішу з них для заданих технологічних умов;
виконати технологічні розрахунки для визначення діаметра, висоти і
числа тарілок епюраційної колони;
виконати гідравлічний розрахунок для вибору осьових насосів;
виконати розрахунок на міцність і жорсткість основних елементів
апаратів установки;
дати рекомендації щодо виготовлення, монтажу та експлуатації;
визначити рівень стандартизації та уніфікації;
провести експериментальні дослідження процесу одержання
біоетанолу, а саме - розробити методику проведення експериментів,
визначити похибки вимірювань, одержати та проаналізувати
результати експериментальних досліджень.
На попередньому етапі роботи виконано наступне:
визначено об’єкт і предмет дослідження – епюраційна установка
заводу для одержання паливного етанолу з часткою етанолу 70%;
визначено область використання епюраційної установки;
виконано опис і креслення технологічної схеми;
виконано схему автоматизації епюраційної установки заводу для
одержання паливного етанолу;
виконано складальні креслення апаратів;
виконано основні розрахунки епюраційної колони;
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Подальші дослідження буде спрямовано на:
врахування можливості раціонального використання теплоти;
модернізацію тарілки ситчатого типу ТС-Р для одержання
максимальної продуктивності установки;
визначення очікуваних техніко-економічних показників епюраційної
установки заводу для одержання паливного етанолу;
виконання технологічного процесу виготовлення заданої деталі та
виконання операційних карт токарних операцій, свердління та
фрезерування;
Перелік посилань:
1. Ю.И. Дытнерский. Основные процессы и аппараты химической
технологии. Пособие по проектированию. - М.: Химия, 1991.- 496с.
2. В.Л. Яровенко, Б. А. Устинников. Справочник по производству
спирта.- М.: Легкая и пищевая пром-сть, 1981.- 336с.
УДК 66.661
Лінія для виробництва полімерних рукавних плівок методом
екструзії
бакалавр Кирилов А.О., Швед М.П
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
Метою роботи є модернізація лінії для виробництва тонких
полімерних рукавних плівок на базі черв’ячного преса ЧП 63х30.
У світовому виробництві виробів з полімерних матеріалів
основний, постійно зростаючий, обсяг складають плівки. По обсягу
виробництва поліетиленові плівки займають одне з провідних місць у
світі.
Зростання виробництва і споживання плівок обумовлено
високою ефективністю їхнього застосування, вигідним сполученням
технологічних і робочих властивостей, експлуатаційною надійністю і
взаємозамінністю з виробами з традиційних матеріалів.
Галузь полімерного машинобудування розвивається швидкими
темпами, при цьому зважуються питання підвищення продуктивності
устаткування і якості виготовлених полімерних виробів.
Найчастіше виробництво рукавної плівки здійснюється методом
екструзії рукава з роздувкою за схемою «знизу – вгору», як
представлено на рисунку 1.
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Гранульований поліетилен подається в бункер (1) з трубчатого
дозатора цеховим пневмотранспортом. Бункер з дозатором забезпечує
безперервну подачу гранульованого поліетилену і барвника у
завантажувальну воронку черв'ячного преса (2) в пропорціях,
встановлених технологічним регламентом. Змішування, усереднення і
фарбування в масі здійснюється в черв'ячному пресі при змішуванні і
переміщенні маси від завантажувальної воронки до головки преса.
В міру просування вздовж циліндра, під дією механічної енергії
обертання черв'яка і теплової енергії електронагрівачів, розташованих
на корпусі черв'ячного преса, гранули ущільнюються, розплавляються
і гомогенізуються.
Підготовлений таким чином розплав, у вигляді однорідної
в'язкої маси, продавлюється через пакет сіток шиберного фільтра (3) і
видавлюється через кільцеву щілину формуючої головки (4). На
верхній частині головки встановлено охолоджуючий пристрій (5), що
обдуває рукав по зовнішньому діаметру.
Виходячи з головки, рукав проходить через щоки складального
пристрою (6) і заправляється в зазор між гумованими валками
пристрою, що тягне (7), і таким чином сплющується. У цей час через
дорн кільцевої головки у середину рукава подається повітря для його
роздувки у трубчасту форму, і охолодження. Після тягнучого валків
рукав надходить на намотувальний пристрій (8), де намотується в
рулони.
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Рисунок 1 Схема лінії для виробництва рукавної плівки
1 – бункер-дозатор; 2 – черв'ячний прес; 3 – фільтр; 4 – формуюча
головка; 5 – охолоджуючий пристрій; 6 – щоки для складання; 7 –
тягнучий пристрій; 8 – пристрій для намотування.
Оскільки товщина плівки є малою, то виникає необхідність в
отриманні підвищеної термодинамічної однорідності розплаву. Дана
задача вирішується встановленням на черв’яку екструдера динамічних
змішувальних
елементів,
що
дає
можливість
підвищити
продуктивність лінії при виробництві тонких плівок на 15-20%.
Перелік посилань:
1. Рябінін Д. Д., Лукач Ю. Є. Черв'ячні машини для переробки
пластичних мас і гумових сумішей, М. Машинобудування, 1965 –
345 с.
2.
Методичні вказівки по дисципліні «Машини та апарати хімічних
виробництв». Дослідження лінії для виробництва рукавної
полімерної плівки. Сост. Ю. Є. Лукач, Л. Б. Радченко, М. П. Швед і
ін. – К. КПІ, 1996 – 36 с.
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УДК 661.53
Модернізація блоку охолодження газу
установки конденсації аміаку
бакалавр Корчомаха Ю.О., Зубрій О.Г.
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
Аміак — один з найважливіших продуктів сучасної хімічної
промисловості. Головною галуззю його застосування є виробництво
нітратної кислоти і азотних добрив. Крім того, аміак використовують
для виробництва багатьох інших хімічних продуктів. Останнім часом
зріджений аміак і водний розчин аміаку стали широко застосовувати
безпосередньо як азотне добриво.

Рисунок 1 Область застосування аміаку
В промисловості аміак отримують каталітичним синтезом азотоводневої суміші при тиску близько 30 МПа.

Рисунок 2 Принципова схема установки синтезу аміаку
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Необхідною умовою нормального протікання технологічного
процесу є сталість температурних режимів, тому в схемі передбачена
досить велика кількість теплообмінного обладнання. Особливої уваги
потребує виносний теплообмінник (рисунок 2 поз. 3). Обидва
теплоносії є газами, тому виникає необхідність інтенсифікації процесу
теплообміну.
Пропонується вирішення поставленої задачі заміною гладких труб на
рифлені. Це забезпечить додаткову турбулізацію потоку і відповідне
збільшення коефіцієнтів тепловіддачі в 1,4…1,6 разів. Попередні
розрахунки підтверджують також можливість відмови від
встановлення в міжтрубному просторі поперечних перегородок, що
дозволить значно зменшити гідравлічний опір апарата.
Перелік посилань:
1. Н. М. Жаворонков, Справочник азотчика, 2-е изд., перераб.,
М.: Химия, 1986.
2. О. Н. Маньковский, Теплообменная аппаратура химических
производств, Л.: Химия, 1976.
УДК 66.661
Модернізація лінії для виробництва тришарових труб з розробкою
черв’ячного преса
бакалавр Скалозуб О.А., Швед М.П.
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
Метою роботи є розробка і модернізація лінії для виробництва
тришарових полімерних труб на базі черв’ячного преса ЧП 63х30.
В останні роки значного поширення набули полімерні труби, які
застосовуються в магістральних трубопроводах і дозволяють
замінювати металеві труби.
Сучасне устаткування і технології виробництва напірних труб з
полімерів дозволяє одержати при будівництві зовнішніх мереж ряд
переваг у порівнянні з трубами з чавуна і сталі, а саме висока
механічна та хімічна стійкість, стійкість до гідравлічного удару,
висока стійкість до зношування, стійкість до корозії, пластичність,
висока еластичність труби дозволяє будувати водопроводи в
більшості випадків без компенсаторів, незмінна пропускна
спроможність у процесі експлуатації, ідеально гладка внутрішня
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поверхня труби дає незначний опір руху води, зручність і швидкість
при веденні монтажних і ремонтно-будівельних робіт, мала маса,
низька вартість (з монтажем виграш у ціні складає 30-40% у
порівнянні з аналогічними трубами з металу), тощо. Тому подальші
теоретичні і експериментальні розробки нових, і вдосконалення
існуючих методів виробництва тришарових полімерних труб є
актуальною задачею.
На рисунку 1 представлена схема лінії трубної ЛТ 63-12/110, яка
призначена для виробництва труб із поліетилену низького і високого
тиску, а також поліпропілену, зовнішнім діаметром від 12 – 110 мм з
одночасним нанесенням адгезійного підшару і зовнішнього
антиадгезійного шару екструзійним методом.

1 – прес черв’ячний ЧП 63х30, 2 – ванна охолодження, 3 –
машина відрізна, 4 – обладнання приймальне, 5 – машина,
що тягне, 6 – машина намотувальна, 7 – установка головки трубної
ГТ 12-110, 8 – прес черв’ячний ЧП 45х25та прес черв’ячний ЧП
32х25.
Рисунок 1 Схема лінії трубної ЛТ 63-12/110
Гранульований поліетилен чи поліпропілен подається в преси
ЧП 63х30 (1), ЧП 45х25 та ЧП 32х25 (8). В прес ЧП 63х30 подається
матеріал для труби, а в преси ЧП 32х25 та ЧП 45х25 – матеріал для
адгезійного підшару та антиадгезійного шару. Основним робочим
органом пресів є товстостінний циліндричний корпус, в якому
обертається черв’як (шнек). Під час обертання черв’яка матеріал
транспортується по гвинтовому каналу, утвореному внутрішньою
поверхнею циліндра і нарізкою черв’яка.
В циліндрах пресів матеріал розплавляється, гомогенізується та через
відповідні канали подається в головку трубну(7), звідки видавлюється
через формувальні отвори у вигляді гладкої трубчатої заготівки. Із
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формуючої головки заготівка труби поступає в калібр, де калібрується
по
зовнішньому діаметру і попередньо охолоджується до утворення на
зовнішній поверхні труби твердої кірки. Протягування труби через
калібр
та вакуумні ванни охолодження (2) провадиться тягнучою машиною
(5), яка потім подає трубу на пристрій відрізний (3), де труби ріжуться
на
відрізки номінальною довжиною труби від 2–х до 6–ти метрів, і
поступають проходячи крізь приймальне обладнання (4) на машину
намотувальну (6).
Оскільки якість кінцевого продукту являється основним
факторів виготовлення полімерних труб, то дуже важливим є
поліпшення якості продукту за рахунок підвищення ефективності
перемішування. З цією метою встановлюється змішувальний елемент,
який дозволить зменшити зусилля зсуву, що діють на
перероблюваний матеріал в процесі переробки. Також якість
кінцевого продукту можна забезпечити неперервною очисткою
полімерного розплаву від механічних забруднень перед дегазацією,
завдяки встановленню на шнеку, в зоні дегазації, стрейнера,
виконаного у вигляді перфорованого циліндра, на якому будуть
затримуватися механічні домішки, які в свою чергу будуть видалятися
з його стінок скребковим елементом виконаного у вигляді спіральної
стрічки на внутрішній поверхні корпусу.
Перелік посилань:
1. Басов Н.І., Козанков Ю.Ю., Любартович В.А.– Розрахунок та
конструювання
обладнання
для
виробництва
і
перерополімерних матеріалів – М.: 1986. – 486 с.
2. Л.Б. Радченко – Основи моделювання і конструювання
черв’ячних екструдерів.– К.: Політехніка, 2002. – 146 с.
УДК 621.21
Дослідження лінії для виробництва листів
із композитних термопластів
бакалавр Терлецький Я.О., Швед М.П.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Лінія для виробництва листів із композиційних термопластів,
призначена для виробництва листів. Основною сировиною служать
гранули і відходи поліетилена високого і низького тиску,
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поліпропілену; наповнювачами – дерев`яна стружка, відходи
рисового, цукрового, льняного виробництв, інші органічні і
неорганічні домішки.
Листи із композиційних матеріалів термопластів успішно
використовуються в будівництві. В якості красивого і зносостійкого
матеріалу широко використовуються для облицювання приміщень,
меблів, легкових автомобілів і автобусів, тролейбусів, літаків. Область
використання продукції лінії постійно розширюється, тому необхідно
дослідити можливість модернізації черв’ячного екструдера, який
являється основним із апаратів даної лінії.
На
рис.1 представлена схема для виробництва листів із
композиційних термопластів, яка включає в себе розплавлювач
ЧР63х18 (1) з установленим на ньому бункером (2) для гранул
полімеру, прес двохчерв’ячний ЧПВ2Сп90х15 (3) з приєднаним до
пресу обладнанням вакуум-насосу; дозатор з нагрівачем повітря,
формуючу головку (4).Далі в технологічній на направляючих рейках
розташовується обладнання для виробництва листів, яке включає:
каландр гладильний (5) зі станцією регулювання температури і вузлом
підготовки теплоносія; рольганги (6) і (7); охолоджуючий пристрій
(8), змонтований на 2-ох секціях рольганга; пристрій тягнучий (9);
різка поперечна (10) і пристрій гальмівний (11).

Рис.1 – Схема для виробництва листів із композиційних
термопластів.
1-чер’ячний розплавлював; 2-бункер органічного наповнювача;
3-двохчерв’ячний прес ЧПВ2СП90х15; 4-головка; 5-гладильний
каландр; 6, 7-рольганг; 8-охолоджуючий пристрiй; 9-тягнущий
пристрiй; 10-пристрiй поперечного рiзання; 11-гальмівний пристрiй;
12-комплект черв'якiв.
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Фізична і математична моделі процесу, що протікає в екструдері
описані за методиками: Сівецького, Радченка, Лукача – з допомогою
реологічних рівнянь. Але так як в нашому випадку використовується
матеріал із різними домішками, то реологічні рівняння будуть дещо
змінені. Знаходження впливу домішок на реологічні рівняння – буде
метою даної роботи.
Перелік посилань:
3.

4.

5.

Радченко Л.Б., Сівецький В.І. „Основи моделювання і
конструювання черв’ячних екструдерів” – Київ: „Політехніка”,
2002 – 145 стор.
Рябінін Д. Д., Лукач Ю. Є. Змішувальні машини для пластмас і
гумових сумішей, М. Машинобудування, 1972 – 272 с.
Завгородній В.К. „Обладнання для переробки пластмас”,
довідниковий посібник – М: „Машинобудування”, 1976 – 398 стор

УДК 66.066.4
Установка для одержання високооктанової кисневої
добавки для виробництва сумішевих бензинів
бакалавр Яківець В.О., Степанюк А.Р.
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
Біоетанолом називається зневоднений етанол, вироблений з
біологічно поновлюваної сировини головним чином для використання
як моторне паливо.
Метою даної роботи є розрахунок ректифікаційної колони для
процесу одержання біоетанолу, а також для мембранного розділення
суміші етанол – вода, надання рекомендацій щодо модернізації
технологічного процесу.
Підігріта до температури кипіння вихідна суміш після
попереднього підігріву в теплообміннику 1 поступає на розділення в
ректифікаційну колону 2 на тарілку живлення. В нижній частині
колони находить суміш яка підігрівається в теплообміннику 11 до
температури кипіння висококиплячого компоненту.
Технологічна схема процесу виробництва паливного етанолу
зображена на рисунку 1.
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1 – теплообмінник підігрівний, 2 – ректифікаційна колона, 3 –
дефлегматор,4 – збірник дистиляту, 5 – холодильник дистиляту,
6 – мембранний апарат, 7, 13 – збірник, 8, 10, 12 – насос, 9 –
збірник, 11 – підігрівач куба
Рисунок 1− Технологічна схема процесу виробництва паливного
етанолу.
Стікаючи до низу колони суміш насичена етанолом взаємодіє з
сумішшю менш концентрованою етанолом, що піднімається вгору. В
результаті цього з суміші видаляється легколетючий компонент.
Висококиплячий компонент піднімається вгору з тарілки на тарілку,
збагачуючись низькокиплячим компонентом. Суміш, близька по
своєму складу до чистого етилового спирту, поступає в дефлегматори
3 де й частково охолоджується. Конденсат парів спирту розділяється
на декілька потоків: один (флегма) вертається в верхню частину
колони на зрошення, другий (спирт ректифікаційний) - поступає в
холодильник спиру 5, через збірник 4. Готовий продукт поступає у
збірник 7.
В холодильнику, конденсаторах та дефлегматорах холодним
теплоносієм є вода. Після дефлегматора 3 вода яка відбираючи тепло
повертається в основну магістраль.
Із кубової частини колони безперервно відводиться кубовий залишок
– продукт, збагачений висококиплячим компонентом, подається в
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збірник кубового залишку 9 після чого насосом 10 надходить до
наступної технологічної стадії.
З метою удосконалення технологічного процесу є впровадження
енергозберігаючих систем ,підвищення ефективності теплообміну та
якості виходу продукту та.
В схемі виробництва етанолу для заощадження теплової енергії
повторно використовуємо тепло на виході з ректифікаційної колони,
нагріваючи очищену бражку а також замінили кожухотрубні
теплообмінники на більш ефективніші та більш компактні
пластинчасті теплообмінники. Для зільшення концентрації вихідного
продукту на виході встановлено мембранний апарат.
УДК 678.057
Модернізація дискового екструдера лінії для грануляції
поліетилену
бакалавр Волевач О. І., Швед М.П.
Національній технічній університет України
«Київський політехнічній інститут»
Використання упаковок, тари та виробів з полімерних матеріалів
призводить до появи великої кількості відходів, що негативно впливає
на екологічну ситуацію в світі. Одним із розповсюджених методів
утилізації відходів з полімерних матеріалів є регрануляція, що
дозволяє використовувати їх у вторинному застосуванні.
Основним елементом лінії для вторинної переробки полімеру є
екструдер. Високі швидкості зсуву при відносно низьких тисках
забезпечують дискові екструдери,
які не тільки розплавляють
полімер, а й створюють необхідну гомогенізацію та стабілізацію його
властивостей. Через це даний вид устаткування є перспективним для
використання, вдосконалення та розробка якого актуальна і в даний
час. Один із варіантів таких екструдерів представлено на рисунку 1.
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1-корпус; 2-завантужувальний отвір; 3-розвантажувальній отвір;
4-циліндрична втулка; 5-гвинтова нарізка; 6-зовнішня поверхня;
7-диск; 8, 9-сполучені поверхні втулки та диска; 10-конус.
Рисунок 1 – Схема дискового екструдера
Екструдер працює в такий спосіб. Матеріал подають у
завантажувальній отвір 2, після чого він захоплюється гвинтовою
нарізкою 5 циліндричної втулки 4 і надходить у проміжок між
корпусом
1
і
диском 7, плавиться і у вигляді розплаву виходить крізь
розвантажувальний отвір 3. Виникнення при цьому в кільцевому
проміжку між сполучними поверхнями 8 і 9 циліндричної втулки 4 та
диска 7 нормальних напружень в розплаві (ефекту Вайссенберга)
сприяє руху матеріалу не в порожнину циліндричної втулки 4, а в
дисковий проміжок, утворений диском 7 і корпусом 1 екструдера.
За необхідності зміни величини гідравлічного опору зазначеного
кільцевого проміжку або (та) умов переробки полімеру в проміжку
між диском 7 і корпусом 1 регулюють взаємне положення
циліндричної
втулки 4 і диска7.
Мета даної роботи – вдосконалити дисковий екструдер, в якому
нове виконання робочих органів унеможливлює
проникнення
перероблюваного матеріалу в проміжок між конічними ділянками
циліндричної втулки та диска, а отже і значно підвищує надійність
екструдера.
Запропонована модель суттєво покращує якість розплаву під час
ефективного перероблення найрізноманітніших термопластичних
матеріалів.
Перелік посилань:
1. Радченко Л. Б. Переробка термопластів методом екструзії: Наук.
посібник. – К.: ІЗМН, 1999. – 220 с.
2. Остапчук Ю. Г., Язловицький М. Л., Бернацький В. В. Дискові
екструдери. Х., Техніка, 1972 – 132 с.
УДК 66.02
Абсорбційна установка для очищення коксового
газу від бенольних вуглеводнів
бакалавр Макарчук Н.А., Мікульонок І.О.
Національній технічній університет України

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних
матеріалів

90

Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених

«Київський політехнічній інститут»
Технологія уловлювання хімічних продуктів коксування
пов’язана з утворенням великого об’єму викидів в атмосферу, а також
рідких і твердих відходів. Очищений коксовий газ є цінною
сировиною,
оскільки
він,
як
висококалорійне
паливо,
використовується у промислових печах, газових двигунах,
скловарінні, коксуванні, а також для отримання електроенергії і
високих температур у металургії. Він є важливою сировиною у
хімічній промисловості для отримання водню, сажі, ацетилену і т.д.
Метою дипломного проекту освітньо-кваліфікаційного рівня
«спеціаліст» є апаратурне оформлення абсорбційної установки,
зокрема: насадкового абсорбера для очищення коксового газу від
бензольних вуглеводнів, конденсатора для конденсації парів бензолу
на виході з ректифікаційної колони і кожухотрубного холодильника
для подальшого охолодження бензолу.
У дипломному проекті описано технологічну схему,
обґрунтувано вибір зазначених апаратів та їхніх основних елементів.
Проведено патентний пошук, в результаті якого визначено, що
конструкції є патентно чистими. Також здійснено вибір
конструкційних матеріалів. Виконано розрахунки: конструктивний,
гідравлічний, а також розрахунки на міцність і жорсткість апаратів,
які забезпечують працездатність і надійність конструкцій. Приведено
рекомендації щодо виготовлення, монтажу та експлуатації
розроблених апаратів. Надано відомості щодо відповідності
розроблених конструкцій вимогам техніки безпеки і промислової
санітарії. Вирішено питання розробки технологічного процесу
виготовлення деталей вузлів апаратів. Визначено рівень уніфікації і
стандартизації конструкцій. Розроблено складальні креслення
абсорбера, конденсатора та холодильника та їхніх конструктивних
елементів.
Внаслідок ламінарної течії високов’язкого кам’яновугільного
масла в трубному просторі конденсатора для конденсації бензолу в
дипломному проекті запропоновано інтенсифікувати режим течії
масла, збільшивши коефіцієнт тепловіддачі від внутрішньої поверхні
теплообмінної трубки до кам’яновугільного масла.
Перелік посилань:
1. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты по курсу
химической технологии / А. Г. Касаткин – М. : Химия, 1971. – 763 с.
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2. Павлов К. Ф. Примеры и задачи по курсу процессов и
аппаратов химической технологии. : учеб. пособ. для вузов / Касаткин
А. Г, Романков П. Г., Носков А. А. – Л. : Химия, 1987. – 576 с.
3. Иоффе И. Л. Проектирование процессов и аппаратов
химической технологии. : учебник для техникумов. – Л. : Химия,
1991. – 352 с.
УДК 66.066.4
Модернізація бражно-ректифікаційної установки для
одержання напівфабрикату паливного етанолу
бакалавр Мельник П.Є., Снєжкін Ю.Ф.
Національній технічній університет України
«Київський політехнічній інститут»
На сьогодні в багатьох країнах світу діють програми по
застосуванню етанолу в автомобільному паливі (Бразилія, США,
Канада, Євросоюз, Аргентина, Китай, Австралія, Японія та ін.). У
зв’язку з цим значно збільшуються потреби у виробництві технічного
етилового спирту.
Етанол (етиловий спирт) - органічна речовина, яка має важливе
значення в промисловості і побуті завдяки своїм властивостям. Вона
широко використовується як розчинник, пальне, сировина для
багатьох хіміко-технологічних процесів у різних галузях
промисловості України. Тому розробка устаткування для виробництва
цього вуглеводню, що відповідає сучасним вимогам, є актуальною і
важливою задачею.
Метою даної роботи є модернізація бражно-ректифікаційної
установки для одержання напівфабрикату паливного етанолу.
Зазвичай в технологічній схемі виробництва паливного етанолу
використовується тарілчаста ректифікаційна колона періодичної дії,
основними недоліками якої є погіршення якості дистиляту по мірі
протікання процесу, значні втрати тепла і зменшення продуктивності
при періодичній загрузці і розгрузці кубу, а також великі капітальні
затрати на ремонт, складність конструкції тарілки та великі габаритні
розміри колони.
Ми пропонуємо насадкову ректифікаційну колону безперервної
дії, яка забезпечує відсутність простоїв між операціями, це підвищить
продуктивність колони, також наявність перерозподільних пристрої
збільшує
дійсну поверхню контакту фаз. Для проектованої
ректифікаційної колони характерна легкість обслуговування і
автоматизація процесу. Корпус колони виконано роз’ємним для
полегшення ремонту.
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А також пропонується замінити кожухотрубний теплообмінник
для нагріву вихідної суміші – пластинчастим розбірним, так як його
недоліками є складність в виготовленні та очистці трубчатки від
забруднення. Перевагами пластинчастого теплообмінника є
інтенсивний теплообмін, простота в виготовленні, компактність.
Обраний теплообмінник має малий гідравлічний опір, зручний в
монтажі та очистці від забруднення.
На даному етапі виконано основні розрахунки що
підтверджують
працездатність
та
надійність
конструкції
ректифікаційної колони та пластинчастого теплообмінника.
Розроблено складальні креслення ректифікаційної колони та
теплообмінника.
Перелік посилань:
1. Чорнобильський И. И. «Машины и аппараты химической
промышленности »,- М. МАШГИЗ, 1962. – 524 с. Гусейнов Д. А.,
2. Спектор Ш. Ш., Вайнер Л. З. «Технологические расчеты
процессов переработки нефти»,- М., издательство «Химия», 1964 г. 308 с.
УДК 66.02
Модернізація вальців лінії для виробництва гумових
сумішей
бакалавр Мельник Ю.В., Лукач Ю.Ю.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Гума – група композиційних матеріалів, спроможних легко
деформуватися під дією невеликих навантажень і відновлювати свою
форму після дуже значних деформацій. Гумові суміші являються
основним напівфабрикатом, з якого виготовляють гумові вироби.
Завдяки особливим корисним властивостям каучуків, асортимент
гумових виробів усе ширше використовуються в народному
господарстві, зокрема у виробництві автомобільних шин, гумових
технічних виробів (від звичайних гумок до фрикційних кілець і
гальмівних дисків – обумовлені високим коефіцієнтом тертя),
гумового взуття медичних виробів, іграшок та спортивних виробів.
Для підготовчих стадій обробки гуми використовують вальці, це
пояснюється рядом їх переваг перед іншими
машинами для
переробки полімерів. До таких переваг можна віднести: високу
продуктивність, оскільки час взаємодії матеріалу із робочими
частинами машини порівняно невеликий; високу якість кінцевого
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продукту; волога та газоподібні продукти розкладу можуть вільно
видалятися; простоту контролю параметрів процесу; вільний доступ
до робочих частин машини.
Для покращення якості продукції та інтенсифікації процесу
обробки модернізовано систему термостабілізації робочої поверхні
вальців шляхом заміни валків з центральним отвором на валки з
периферійними отворами, що дозволяє збільшити загальну довжину
робочої поверхні бочки, тобто поліпшити якість продукту та
збільшити продуктивність вальців.
В основу модернізації покладено задачу вдосконалення валка до
валкових машин, в якому виконання поздовжніх отворів по всій
довжині бочки забезпечує можливість рівномірного нагріву робочої
поверхні бочки як за рахунок рідкого теплоносія, що рухається в
периферійних каналах, так і за рахунок електрообігріву. Це суттєво
розширяє технологічні можливості валка, оскільки він забезпечує
можливість як охолодження валка, так і його нагрівання до декількох
сотень градусів.
На цій основі подано заявку на патент на корисну модель, яка
дасть можливість забезпечити удосконалення валків, не тільки
вальців, але й каландрів.
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CЕКЦІЯ 3
“КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА
ПРОГРАМНЕ УПРАВЛІННЯ
ОБЛАДНАННЯ ЦЕЛЮЛОЗНОПАПЕРОВОГО ВИРОБНИЦТВА”
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УДК 676.2.026.5
Сушіння гофрованого картону
магістрант Яковенко М.П., Марчевський В.М., Глівчук А.О.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
У зв’язку з великим попитом на картонно-паперову тару
виникає потреба збільшення обсягів її виробництва. Проблему
збільшення виробництва гофрованого картону можна вирішити
шляхом інтенсифікації лімітуючих стадій технологічного процесу, що
дає змогу збільшити швидкість гофроагрегатів і відповідно їх
продуктивності. Основною лімітуючою стадією є сушіння склеєного
гофрокартону.
На промислових гофроагрегатах використовують контактний
метод сушіння склеєного гофрокартону. Кінетичні закономірності
цього процесу в літературі нами не виявлено. Тому метою даної
роботи є дослідження кінетичних закономірностей процесу сушіння
гофрованого картону після склеювання, що дасть змогу
запропонувати шляхи інтенсифікації цього процесу.
Для дослідження кінетичних закономірностей розроблено
лабораторну установку (рисунок 1) яка включає: електронні ваги,
персональний комп’ютер, лампа ІЧ випромінювання, пірометр,
теплозахисний і вітрозахисний кожухи.
Методика досліду полягає в тому, що зразок під час сушіння ІЧ
випромінювачем знаходиться на вагах, які фіксують і передають на
персональний комп’ютер по 3 значення маси за секунду. Паралельно
пірометром вимірюється температура зразка. Отримані данні
оброблюються на ЕОМ і за ними будуються залежності.

1 – лампа ІЧ випромінювання; 2 – пірометр; 3 – зразок; 4 –
захисний кожух; 5 – електронні ваги; 6 – персональний коп’ютер.
Рисунок 1. Схема лабораторної установки

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних
матеріалів

96

Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених

За першими результатами дослідів ми отримали криву сушіння,
що зображена на рисунку 2.

Рисунок 2. Крива сушіння
Крива сушіння відображає процес прогріву, який триває 25
секунд в межах U0 від 0,15 до 0,13 кг/кг. Процес сушіння при
постійній швидкості триває 62 секунди з вологовмістом від 0,13 до
0,04 кг/кг. Час другого періодy сушіння 112 секунди з U від 0,04 до 0
кг/кг.
УДК 676.05
Модернізація каландра машинного картоноробної машини
бакалавр Андрушко А.Ю., Петров В.В.
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
Для підвищення якості картону, надання йому відповідного
товарного вигляду і забезпечення збереження при користуванні ним
його піддають обробці. Як правило, всі види картону піддаються
каландруванню безпосередньо в картоноробній машині – в її
оздоблювальній частині. Для цього в машину після сушильної
частини встановлюють машинний каландр. Він складається з
декількох металевих полірованих валів, розташованих один над
одним. Проходячи між ними, полотно картону стискаються під їх
тиском. В результаті зменшується товщина і вирівнюється поверхня
картону, підвищується його, гладкість, щільність і знижується
пористість. Але внаслідок значних розмірів валів каландру дуже
тяжко досягти цих результатів, бо під дією сили тяжіння відбувається
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просідання середньої частини валу, і порушується однорідність по
товщині картону, що є великим недоліком в подальшому його
використанні.
Питання розробки, вдосконалення та модернізації нової та
існуючої конструкції каландра машинного шляхом підвищення його
ефективності використання ресурсів і зниження енерго- і
матеріалоємності виробництва картону та паперу зараз є дуже
актуальним.
Метою даної роботи є модернізація каландра машинного
картоноробної машини з розробкою двох валів з гідропідтримкою
сорочки та обдувом сорочки вала. Розроблюваний каландр дозволяє
покращити гладкість картонного полотна, досягти рівномірний
профіль по всій товщині картону і підвищити продуктивність КРМ.
Для досягнення цієї мети сформульовано такі основні задачі:
провести аналіз існуючих конструкцій та вибір складових
частин, які задовольняють вимогам сучасної промисловості;
провести конструктивні розрахунки, необхідні для
перевірки надійності та працездатності основних і нових елементів
конструкції каландра;
- розробити схеми автоматизації каландра машинного;
- провести економічне і технологічне обґрунтування.
На попередньому етапі роботи було виконано розрахунки, які
підтверджують працездатність та надійність конструкції, виконано
основні складальні креслення каландра машинного і його частин.
Проведено модернізацію каландра машинного що полягала в заміні
верхнього та нижнього вала зі звичайного - на вал з регульованим
прогином, що дало змогу збільшити і вирівняти лінійний тиск в
захваті валів, для покращення показників каландрування та
зменшення кількості обривів картонного полотна; встановлення
повітряних сопел які додатково нагрівають вал саме в тих його
частинах, де помічене незначне відхилення від товщини картону, і
повністю забезпечують його усунення.
Проведено патентний пошук і встановлено, що конструкція каландра
є патентоздатною. Здійснено аналіз шкідливих і небезпечних
виробничих факторів, які можуть виникнути при роботі каландра.
Розроблено та обґрунтовано схему автоматизованого керування
конструкцією.
Подальші дослідження буде спрямовано на апробацію основних
результатів даної роботи на науково-практичних конференціях.
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УДК 676.05
Модернізація пресової частини папероробної машини
Жидачівського целюлозно-папероробного комбінату
бакалавр Баран Р.М., Марчевський В.М.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Збільшення обсягів виробництва картону, зменшення витрат
електроенергії та підвищення його якості ставлять перед
працівниками промисловості конкретні задачі в області технічного
прогресу, задачею якого є заміна основної частини устаткування
новим модернізованим, конструкція та технологічні параметри
якого знаходяться на рівні кращих зарубіжних зразків.
Якість картону і продуктивність картоноробних машин в
значній мірі залежить від ефективності та інтенсивності
зневоднення полотна картону на пресовій частині машини. На
вітчизняних машинах експлуатуються преси застарілих конструкції,
які не забезпечують високу сухість картону після пресування, що
зумовлює великі витрати тепла на висушування невідпресованої
води. Тому робота з модернізації пресової частини КРМ є
актуальною.
Метою проекту є інтенсифікація процесу пресування
картонного полотна.
Для втілення мети в дипломному проекті виконано
модернізацію третього преса пресової частини КРМ призначеної
для пресування картонного полотна масою 270 г/м2. Нижній
відсмоктуючий вал замінено валом з глухими отворами, який має
найефективнішу і найпростішу конструкцію з усіх пресів з
поперечною фільтрацією води в сукні. Щоб пом’якшити умови
пресування картону і створити більш сприятливі умови для
вилучення відпресованої води, зміщено верхній вал пресу по
відношенню до нижнього на зустріч руху картону на
120 мм.
Для покращення зневоднення картонного полотна збільшено
лінійний тиск між валами до 120кН/м. Замінено звичайне шерстяне
сукно на хімічно оброблене шерстяне сукно, яке має менший
гідравлічний опір. Результатом модернізації є збільшення
продуктивності КРМ на 5%, зменшено витрати електроенергії та
підвищено сухість на 1%.
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Для досягнення вказаних параметрів в проекті розв’язано
слідуючі задачі:
- проаналізовано сучасні конструкції пресових частин
КРМ, визначено їх переваги і недоліки, вибрано конструкції
аналогів;
- виконано розрахунки, що підтверджують надійність і
працездатність розробленої конструкції.
Дано рекомендації по виготовленню, монтажу та
експлуатації преса, які гарантують його надійну роботу.
Забезпечено відповідність розробленої конструкції вимогам
охорони праці.
Розроблено складальні креслення пресової частини; пресу
жолобчатого; верхнього(гранітного) та нижнього валу з глухими
отворами валів; сукноправки автоматичної; сукнонатяжки
автоматичної; шабера.
Проект модернізації пресової частини картоноробної
машини призначено для впровадження на ВАТ Жидачівський
целюлозно-паперовий комбінат.
УДК 676.05
Модернізація накату папероробної машини у виробництві
санітарно-гігієнічного паперу
бакалавр Борець О.І., Петров В.В.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Санітарно-гігієнічний папір займає важливе місце у
повсякденному житті. В процесі паперового виробництва
папероробна машина являється основним агрегатом. На ній
проводиться відлив і формування паперового полотна, пресування,
сушка і попередня, а іноді і кінцева обробка паперу.
Однією з основних частин папероробної машини є
периферичний накат, який призначений для намотування паперу в
рулони. В папероробній машині, яка працює на швидкості 1000 м/хв
виникає проблема перезаправки паперу.
Перезаправка полотна в переферичному накаті відбувається за
допомогою канатиків [1].Але такий спосіб неможливий при таких
високих швидкостях. Тому замість заправки за допомогою канатиків
використаємо спосіб заправки з автоматичним обривом паперового
полотна за допомогою зубчатого шабера та повітряних сопел, які
будуть подавати папір на новий тамбурний вал.
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В процесі експлуатації папероробної машини, а саме накату,
виникає проблема з своєчасною подачею тамбурних валів в робочі
важелі, спосіб подачі є періодичним, для вирішення цієї проблеми
встановимо батарею з тамбурних валів та механізм для їх
автоматичної та безперервної подачі.
В даному проекті для покращення роботи накату було
модернізовано спосіб подачі тамбурних валів. Було спроектовано
механізм для автоматичної подачі тамбурних валів, який забезпечує
більш зручний та надійний спосіб їх подачі оскільки він являється
постійним,а не періодичним [2]. Було встановлено шабер для
автоматичного обриву паперового полона та повітряні сопла, такий
спосіб обриву дає можливість усунути брак паперу при його
перезаправці, який виникає на тамбурному валу коли сопла, за
допомогою потоку повітря, закидають петлю з полотна паперу на
вал. Автоматизація накату підвищує продуктивність та надійність
роботи папероробної машини, дає можливість зменшити кількість
працівників, які зайняті на процесі намотування паперу, з двох до
одного, покращує економічні показники [3].
В проекті представлено розрахунок, конструкцію та економічно
обгрунтовано встановлення механізму автоматичної подачі
тамбурних валів та приладу для автоматичного обриву полотна [4].
Крім того, в проекті представлено розрахунки та конструкцію
накату, тамбурного валу, робочих важелів [5].
Перелік посилань:
1.Автоматические приборы, регуляторы и управляющие
машины. Справочное пособие. Изд. 3-е, перераб., доп. Кошарской Б.
Д. и др. Из-во – М.: “Машиностроение” 1977 г., 486 стр.
2.Справочник технолога – машиностроителя. Т 1 и 2 / Под ред. А.
Г. Кисиловой и Р. К, Мещерякова – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Машиностроение, 1985-1986 г.
3.Задольский А. Н. Методичні вказівки для виконання економічної
частини диплому спеціалістів. Київ: КПІ, 2003 р. – 82 стр
4. Примаков С. Ф., Барбаш В. А. Технология бумаги и картона:
Учебное пособие для вузов.- М.: Экология, 1996.- 304 стр.
5. Чичаев В. А. Оборудование целлюлозно- бумажной
производства. М.: Лесная промышленность в двух томах. Том 2.
Бумагоделательные машины. 1991- 264 с.

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних
матеріалів

101

Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених

УДК 676.05
Модернізація повздовжньо-різального верстату
Рубіжанського картоно-тарного комбінату
бакалавр Кислиця П.С., Марчевський В.М.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Зростання виробництва целюлозно-паперової продукції ставить
перед працівниками промисловості конкретні задачі в області
технічного прогресу, завданням якого є модернізація діючого
виробництва, розробка нового обладнання.
Для обробки та подальшої переробки паперової продукції
найкращою сировиною є рулонний папір. Він найзручніший для
перемотування, нанесення фактури, надання кольору, уведення
наповнювачів на проміжних і завершальних операціях. Проте
одержані рулони надто широкі для подальшого використання, тому їх
необхідно розрізати на рулони, що мають стандартну ширину.
У цій області актуальними є питання забезпечення рівного та
гладкого зрізу, збільшення часу між переточками ножових поверхонь,
покращення якості намотування рулонів та регулювання щільності
намотування рулону і зменшення затрат електроенергії.
Метою роботи є інтенсифікація процесу різання та підвищення
якості продукції. Модернізований верстат дає можливість збільшити
продуктивність в результаті заміни чашкових ножів ножовим валом з
пневматичною фіксацією ножових втулок, а також контролювати
щільність намотування паперу після розрізання. Ножовий вал дає
можливість підтримувати паперове полотно та забезпечує мінімальну
можливість накладання полотен і це суттєво полегшує роз’єднання
готових рулонів.
В роботі виконано розрахунки основних складальних одиниць
верстата на міцність та працездатність;розраховано основні
характеристики верстата, зокрема продуктивність, яка становить
6713,3 кг/год; час намотування рулону; силу необхідну для
зштовхування рулону; сили притискання та динамічні навантаження,
що діють на рулон паперу та вали накату, механізм виважування
рулону;розроблено схему автоматизації виважування рулону на накаті
Для досягнення проектних параметрів проведено аналіз
шкідливих та небезпечних виробничих факторів, що можуть
виникнути при роботі на верстаті та виконано відповідні розрахунки,
щодо забезпечення вимог охорони праці. Розроблено та обґрунтовано
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схему автоматизованого керування механізмом виважування рулону
на накаті верстата. Розроблено технологічний процес виготовлення
валу механізму натягу паперу.
Дано рекомендації з виготовлення, монтажу та експлуатації
повздовжньо-різального верстату, які гарантують його надійну
роботу. Забезпечено відповідність розробленої конструкції
вимогам охорони праці.
Виконано креслення поздовжньо-різального верстата з
розрізами, схеми автоматичного регулювання, ножового валу,
папероведучого та тамбурного валів, установки верхніх ножів.
Проект модернізації повздовжньо-різального верстата
виконано для впровадження на ВАТ Рубіжанський картоно-тарний
комбінат.
УДК 676.02
Модернізація відділення підготовки макулатурної маси
бакалавр Коваль Д.В., Семінський О.О.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут ”
На сьогоднішній день проблема виробництва паперу і картону є
актуальною в світі в наслідок високого попиту на продукцію з одного
боку, та обмеженості природних ресурсів, терміну їх відтворення і
складності переробки з іншого.
Часткове розв’язання цієї проблеми полягає у використанні
вторинної сировини, що дозволяє зменшити енергоємність
виробництва і здешевити продукцію. Крім того, це позбавляє
необхідності утилізувати паперове сміття. В сучасному виробництві в
світі доля макулатури при виготовленні картонно-паперової продукції
досягає 60-80 %, а кількість циклів використання макулатури – 14-17.
Існують способи виробництва друкарського паперу з часткою
вторинної сировини до 80-90 %. Але поряд з цим, застосування
виробництва з переробкою вторинної сировини потребує значних
витрат води та хімікатів, очищення сировини від сторонніх включень
та забрудненості волокнинної маси типографськими фарбами і
полімерними частинками. До того ж, технологічні лінії таких
виробництв коштують дуже дорого. Тому економічно доцільно
проводити модернізацію існуючих виробництв, що дозволить
зменшити виробничі витрати та підвищити якість кінцевої продукції
при мінімальних капіталовкладеннях.
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На основі аналізу науково-технічної інформації запропоновано
ввести в до складу обладнання відділення для підготовки паперової
маси барабанний фільтр первинного очищення для видалення довгих
стрічкоподібних включень після гідророзбивача, замінити вихрові
конічні очисники (гідроциклони типу ОМ) очисниками покращеної
конструкції, що дозволить збільшити концентрацію волокнинної
суспензії з 0,5...1 % до 2...4 %, а отже зменшити витрати води, що
зумовить економію електроенергії на насосах для перекачування
суспензії. Очікується досягти економії витрат електроенергії до 150
кВт/(т готової продукції).
Також пропонується замінити диспергатор на диспергатор
вдосконаленої конструкції, який має значно більш розгалужену
гарнітуру, що дає можливість отримати масу більш рівного помелу і
дозволяє волокнам набути кращих папероробних властивостей, а отже
покращити якість паперової продукції.
УДК 676.05
Модернізація сушильної частини папероробної машини
бакалавр Кремінський Р.Р., Петров В.В.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
В целюлозній промисловості сушіння паперу є одним з
найбільш енергозатратним, а обладнання для його виготовлення
металоємким, тому вдосконалення конструкції сушильної частини
ПРМ з метою підвищення їх компактності та зменшення
енергоємності є актуальною задачею.
Для вирішення цієї задачі на основі аналізу даних патентного
пошуку та науково-технічної інформації запропоновано модернізацію
сушильної частини сутність якої полягає в наступному:
1. В сушильній частині для покращення притискання полотна
паперу до поверхні циліндра використовують сушильні сукна.
Одночасно з цим сукно створює опір, який заважає вивільненню
вологи, тому для покращення випаровування традиційне сукно
замінено на синтетичну сітку, яка є більш ефективною.
2. Накопичення вологи в між циліндровому зазорі призводить до
зростання парціального тиску парів вологи, в наслідок чого
уповільнюється сушіння, тому для збільшення конвективної
складової сушіння замінено поворотні валики на продувні.
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3. Чистота поверхні циліндра відіграє важливу роль у процесі
теплопередачі, тому для збереження сталого коефіцієнта
тепловіддачі розроблено шабер з механічним приводом.
4. При контактному сушінні волога з сушильного полотна разом з
повітрям розповсюджується по всьому об’єму, в наслідок чого
вологовміст збільшується, що погіршує сушіння. Щоб
парціальний тиск парів не перевищував визначеної величини,
вологе повітря потрібно безперервно видалятись і замінюватися
на свіже з меншим вологовмістом, для цього встановлено
ковпак з рекуперацією тепла.
Таким чином запропонована модернізація сушильної частини за
мінімальними капіталовкладеннями дозволить зменшити витрати
енергії на проведення сушіння і збільшити сухість паперу.
УДК 676.05
Модернізація формуючої частини папероробної машини
Жидачівського целюлозно-папероробного комбінату
бакалавр Ференс В.І., Марчевський В.М.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Сіткова частина є невід’ємним складовим елементом будь-якої
папероробної машини. Вона вирішує складну і важливу задачу –
формування і початкове зневоднення паперового полотна. Від роботи
сіткової частини в значній мірі залежить не лише якість продукції,
але й нормальний технологічний режим роботи пресової та сушильної
частин, машинного каландра і наката.
Тому робота по вдосконаленню формуючої частини ПРМ є
актуальною. Досі існує цілий ряд нерозв’язаних задач. Це є недивним
з огляду на те, що при роботі сіткової частини на процес зневоднення
впливають одночасно понад 70 взаємопов’язаних конструктивних,
технологічних і енергетичних факторів – близько 2/3 всіх факторів,
що проявляються при роботі ПРМ. Врахування впливу цих чинників є
першочерговим завданням при проектуванні принципово нових
конструкцій обладнання.
Метою даного проекту є збільшення інтенсивності і якості
формування паперу.
Для втілення мети в дипломному проекті виконано
модернізацію формуючої частини ПРМ призначеної для формування
паперового полотна масою 50 г/м2 з врахуванням вказаних факторів.
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Замість двох гауч-валів встановлюється два відсмоктуючі ящика один
мокрого типу, а другий сухого типу. Результатом модернізації є
збільшення продуктивності ПРМ та зменшення витрат електроенергії.
Для досягнення вказаних параметрів в проекті розв’язано
слідуючі
задачі:
- проаналізовано сучасні конструкції формуючих частин
ПРМ, визначено їх переваги і недоліки, вибрано конструкції
аналогів;
- виконано розрахунки, що підтверджують надійність і
працездатність розробленої конструкції;
Дано рекомендації по виготовленню, монтажу та
експлуатації формуючої частини, які гарантують її надійну роботу.
Забезпечено відповідність розробленої конструкції вимогам
охорони праці.
Розроблено складальні креслення формуючої частини;
сітконатяжки пневматичної; двох відсмоктуючих ящиків один
мокрого типу, а другий сухого типу; валу сіткоповоротного.
Проект модернізації формуючої частини папероробної машини
виконано для впровадження на ВАТ Жидачівський ЦПК.
УДК 676.02
Модернізація теплорекуперативного агрегата сушильної
частини картоноробної машини
бакалавр Цапко О.Ю., Семінський О.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Наразі
в
промислових
лініях
целюлозно-паперової
промисловості використовується велика кількість застарілого
дорогого та металоємного обладнання, яке потребує модернізації з
метою підвищення технологічних параметрів та експлуатаційних
якостей.
Однією з найвідповідальніших у виробництві картоннопаперової продукції є сушильна частина папероробних та
картоноробних машин, до складу якої входить система відновлення
повітря, основним елементом якої є теплорекуперативний агрегат,
призначений для нагрівання повітря, яке надходить до сушильної
частини картоноробної машини та нагрівання повітря, яке поступає
для вентиляції виробничих приміщень.
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Вказаний
теплорекуперативний
агрегат
розміщений
безпосередньо після сушильної частини картоноробної машини,
звідки надходить відпрацьоване гаряче повітря. Він являє собою
вертикальну конструкцію коробчастого типу, яка складається з трьох
камер (нижньої, середньої та верхньої). В нижню камеру, в верхній
частині якої розташовані зрошувальні форсунки для видалення пилу,
поступає гаряче повітря. Далі повітря потрапляє до середньої камери,
яка складається з корпусу та трубної решітки, розділеної
перегородкою на дві секції. Нагріте повітря з нижньої частини за
допомогою вентиляторів надходить до сушильної частини
картоноробної машини, а з верхньої – на вентиляцію виробничих
приміщень. Повітря з трубного простору потрапляє до верхньої
камери, де відбувається його повторне зрошення. Очищене повітря
вентиляторами подається на калорифер, а звідти до сушильної
частини картоноробної машини.
Запропоновано модернізацію, згідно з якою в трубній решітці
теплорекуперативного агрегата сталеві трубки замінюються на більш
дешеві, скляні. Вартість скляних труб в 4,55 разів менша, ніж
аналогічних сталевих, тому відмова від використання сталевих труб
на користь скляних дозволяє значно знизити вартість агрегату. Крім
того, використання скляних труб спрощує монтаж та експлуатацію і
дозволяє покращити теплообмін за рахунок зменшення відкладень на
поверхні труб. Розрахований економічний ефект від запропонованої
модернізації становить 41500 грн.
УДК 676.02
Модернізація сушильної частини папереробної машини
бакалавр Шабатин А.А., Семінський О.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Протягом останніх років значно зросла вартість енергоносіїв, у
зв'язку з цим целюлозно-паперова промисловість потребує
вдосконалення та модернізації теплообмінного обладнання, з метою
підвищення
ефективності
використання
теплота
електроенергії.Однією з найбільш енергоємних у виробництві паперу
є сушильна частина папероробних машин (ПРМ), тому вдосконалення
її конструкції є актуальним.
На Київському картонно-паперовому комбінаті (ККПК) в цеху з
виготовлення санітарно-гігієнічного паперу встановлена сушильна
частина ПРМ фірми “VOITH” з лощильним циліндром та ковпаком
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швидкого сушіння. Ця сушильна частина призначена для сушіння
санітарно-гігієнічних видів паперу, які мають невелику товщину.Її
недоліком є відсутність можливості здійснювати сушіння уздовж
паперового полотна. Та під час сушіння витрачається велика кількість
гріючої пари.
Розроблено проект сушильної частини, яка дозволяє покращити
теплопередачу від гріючої пари до паперового полотна, зменшити
кількість гріючої пари та підвищити продуктивність ПРМ.Це
досягається модернізацією, яка полягає в застосуванні ковпака
конвективного сушіння, обладнанні внутрішньої поверхні лощильного
циліндра канавками хвилеподібного профілю та встановленні на його
внутрішній поверхні турбулізуючих планок.
Модернізація дозволяє:
1. Збільшити кількість тепла, яка відбирається від гріючої пари,
за
рахунок:
а) збільшення внутрішньої поверхні лощильного циліндра
шляхом обладнання її канавками хвилеподібного профілю;
б) турбулізації плівки конденсату планками, які встановлені на
внутрішній поверхні лощильного циліндра.
2. Збільшити продуктивність машини на 22,7% за рахунок
встановлення ковпака конвективного сушіння та обладнання
лощильного циліндра канавками.
3. Зменшити на 12,5% кількість гріючої пари за рахунок
використання конвективної складової, яку створює ковпак
швидкистного сушіння.
4. Збільшити на 2% кінцеву сухість паперового полотна.
Для підвищення якості продукції та полегшення обслуговування
сушильної частини ПРМ розроблено схему автоматичного керування .
При впровадженні модернізації сушильної частини плануємо
одержати економічний ефект 220 тис. грн.
Результати проекту можуть бути використані для ознайомлення
студентів спеціальності «Обладнання лісового комплексу» з
конструкцією та розрахунками сушильної частини папероробної
машини.

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних
матеріалів

108

Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
ЗМІСТ
Роки
та
люди
кафедри
МАХНВ.
Г.Л.
Рябцев.
.............................................................................................................................................
3

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

СЕКЦІЯ 1 “ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ І
НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ”
Акбергенов А.А., Степанюк А.Р. Математична модель процесу теплообміну
через
труби
повітряного
холодильника
6
Алфьоров О.А., Мікульонок І.О. Удосконалення процесу одержання труб з
термопластичних
матеріалів
8
Гулієнко С. В., Зубрій О. Г.Дослідження гідродинаміки та теплообміну в
щілинних
мікро
каналах
10
Кошмак А.Ю., Лукашова В.В. Дослідження процесу гомогенізації в каналі
черв’яка
з
розробкою
робочих
органів
екструдера
12
Левченко Ю.Ю., Ракицький В.Л. Процес додаткового вилучення вуглеводнів
із
природного
газу методом
низькотемпературної
абсорбції
14
Корнієнко Я.М., Райда В.В Математичне моделювання процесу
гранулоутворення багатошарових гуміново-мінеральних композитів
16
Лобач
В.В.,
Рябцев
Г.Л.
Процес
одержання
біоетанолу
18
Логінова А.В.,
Півень О.Н. Дослідження інерційно-фільтруючого
сепараційного
пристрою
очищення
природного
газу
20
Мурдід Н.В., Швед М.П., Мікульонок І.О. Виготовлення біо- і
фоторозкладуваних
полімерних
плівок
22
Нагорний В. В, Зубрій О. Г. Ефективне проведення процесів тепломасообміну
24
Назаренко К. М., Снєжкін Ю. Ф.,. Зубрій О. Г. Ефективна технологія
одержання
каротиновмісних
порошків
26
Безугла Л.О., Андреєв І.А. Удосконалення процесу змішання фібро бетонної
суміші
при
віброекструзії
28
Гевліч К.О., Степанюк А.Р. Дослідження процесу сушки вологи на поверхні
гранули
в
псевдозрідженому
шарі
30

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних
матеріалів

109

Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Квасюк І.В., Рябцев Г.Л. Процес первапорації змінення фракційного складу
легких
дистилятів
32
Середюк Н.В., Сидоренко С.В. Експериментальний метод визначення
щільності
центрів
пароутворення
при
кипінні
рідини
34
В Шурчкова Ю.О., Степанюк А.Р., Коник А.В. плив ефектів ДІВЕ на фізикохімічні
параметри
води
36
Гатілов К.О., Хоцяновський І.С. Корнієнко Я.М., Магазій П.М. Дослідження
гідродинаміки
псевдозрідженого
шару
38
Цюпяшук А.М., Корнієнко Я.М., Магазій П.М. Гідродинаміка
псевдозрідженого
шару
з
вертикальною
стінкою
40
Гусєв П.С., Степанюк А.Р. Дослідження гідродинаміки нерегулярної
насадки
в
процесах
абсорбції
42
Донець О.Є., Степанюк А. Р. Дослідження гідродинаміки регулярної
насадки
44

СЕКЦІЯ 2 “МАШИНИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ І
НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ”
21. О.С. Дєдухова, А.Р. Степанюк Оптимізація процесу газофракціювання в
процесі
виробництва
індивідуальних
легких
вуглеводородів
.................................................................................................................................
47
22. Якубович В. І., Степанюк А. Р. Модернізація установки виробництва
спирту з розробкою ферментатора, стерилізаційної колони та витримувала
.................................................................................................................................
49
23. Дідур Ф.В. Модернізація теплообмінного відділення лінії виробництва
сухого
порошку
календули
лікувальної
.................................................................................................................................
51
24. Борсукевич О.І,, к.т.н., Ракицький В.Л. Модернізація сушильного
відділення
лінії
виробництва
спученого
перліту
.................................................................................................................................
52
25. Гребенник Н.М., Сидоренко С.В. Модернізація відділу регенерації ацетону
заводу
порошкової
металургії

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних
матеріалів

110

Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
.................................................................................................................................
54
26. Зерницька О.А., Ракицький В.Л. Модернізація вакуум-випарної установки
у
лінії
виробництва
ліпоту
.................................................................................................................................
56
27. Сахно І.І., Ракицький В.Л. Модернізація сушильної установки у
виробництві
ліпроту
.................................................................................................................................
58
28. Скиданенко О.В., Сидоренко С.В. Модернізація відділення регенерації
ацетону
виробництва
прографіченої
тканини
.................................................................................................................................
60
29. Тарасюк Д.В., Мікульонок І.О. Модернізація адсорбційної установки для
очищення
повітря
шляхом
заміни
адсорбенту
.................................................................................................................................
62
30. Чухрієнко М. М., Лукач Ю. Ю. Модернізація гумо змішувача лінії для
виробництва
гумових
сумішей
.................................................................................................................................
64
31. Ільницький Ю.М., Зубрій О.Г. Модернізація установки для одержання
білково-вітамінного
кормо
продукту
.................................................................................................................................
65
32. Яковенко І.М., Зубрій О.Г. Модернізація установки для виробництва
вершкового
масла
.................................................................................................................................
67
33. Горобець В.А., Ільєнко Б.К. Пересувна малогабаритна установка по
переробці стабільного газового конденсату в фракції моторних палив
.................................................................................................................................
69
34. Дорошенко А.В., Степанюк А.Р. Реакторний блок установки каталітичного
риформінгу
над
алюмоплатиновим
каталізатором
.................................................................................................................................
71
35. Зарицька І.В., Ільєнко Б.К. Епюраційна установка заводу для одержання
паливного
етанолу
.................................................................................................................................
73
36. Кирилов А.О., Керівник Швед М.П Лінія для виробництва полімерних
рукавних
плівок
методом
екструзії
.................................................................................................................................
75
Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних
матеріалів

111

Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
37. Корчомаха Ю.О., Зубрій О.Г. Модернізація блоку охолодження газу
установки
конденсації
аміаку
.................................................................................................................................
77
38. Скалозуб О.А., Швед М.П. Модернізація лінії для виробництва
тришарових
труб
з
розробкою
черв’ячного
преса
.................................................................................................................................
79
39. Терлецький Я.О., Швед М.П. Дослідження лінії для виробництва листів із
композитних
термопластів
.................................................................................................................................
81
40. Яківець В.О., Степанюк А.Р. Установка для одержання високооктанової
кисневої
добавки
для
виробництва
сумішевих
бензинів
.................................................................................................................................
83
41. Волевач О. І., Швед М.П. Модернізація дискового екструдера лінії для
грануляції
поліетилену
.................................................................................................................................
85
42. Макарчик Н.А., Мікульонок І.О. Абсорбційна установка для очищення
коксового
газу
від
бенольних
вуглеводнів
.................................................................................................................................
87
43. Мельник П.Є., Снєжкін Ю.Ф. Модернізація бражно-ректифікаційної
установки для одержання напівфабрикату паливного етанолу
.................................................................................................................................
89
44. Мельник Ю.В., Лукач Ю.Ю. Модернізація вальців лінії для виробництва
гумових
сумішей
.................................................................................................................................
91
СЕКЦІЯ 3 “КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ
УПРАВЛІННЯ ОБЛАДНАННЯ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОГО
ВИРОБНИЦТВА”
45. Яковенко М. П., Марчевський В. М., Глівчук А. О. Сушіння гофрованого
картону
.................................................................................................................................
93
46. Андрушко А.Ю., Петров В.В. Модернізація каландра машинного
картоноробної
машини
.................................................................................................................................
95

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних
матеріалів

112

Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених
47. Баран Р.М., Марчевський В.М. Модернізація пресової частини
картоноробної
камини
Жидачівського
целюлозно-папероробного
комбінату
.................................................................................................................................
97
48. Борець О.І., Петров В.В. Модернізація накату папероробної машини у
виробництві
санітарно-гігієнічного
паперу
.................................................................................................................................
99
49. Кислиця П.С., Марчевський В.М. Модернізація повздовжньо-різального
верстату
Рубіжанського
картонотарного
комбінату
.................................................................................................................................
101
50. Коваль Д.В., Семінський О.О. Модернізація відділення підготовки
макулатурної
маси
.................................................................................................................................
103
51. Кремінський Р.Р., Петров В.В. Модернізація сушильної частини
папероробної
машини
.................................................................................................................................
104
52. Ференс В.І., Марчевський В.М. Модернізація формуючої частини
папероробної машини Жидачівського целюлозно-папероробного комбінату
.................................................................................................................................
105
53. Цапко О.Ю., Семінський О.О. Модернізація теплорекуперативного
агрегата
сушильної
частини
картоноробної
машини
.................................................................................................................................
106
54. Шабатин А.А., Семінський О.О. Модернізація сушильної частини
папереробної
машини
.................................................................................................................................
107

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних
матеріалів

113

Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених

Для приміток

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних
матеріалів

114

