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CЕКЦІЯ 1
“ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ
ВИРОБНИЦТВ”
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УДК 66.074.1:547.912
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ РОЗДІЛЕННЯ НЕОДНОРІДНИХ
ГАЗОВИХ СИСТЕМ
магістрант А.В. Логінова, д.т.н, проф.. О.Н. Півень
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 інерційно-фільтруючого
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 використанням сепараційного обладнання, що дозволяє
відділити сторонні включення від основного потоку газу;
- розроблена інженерна методика конструктивного розрахунку
інерційно-фільтруючого газосепараційного обладнання з достовірними
методом оцінки його ефективності.
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
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потоку і узагальненням математичних рівнянь, що дозволяє зробити
розрахунок гідродинамічних та сепараційних характеристик інерційнофільтруючого 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. Сепараційним елементом
зображеним на рисунку 1.

Рис. 1 - Сепараційний елемент
В якості дослідної установки було використано класифікатор в якому
вмонтовано сепараційний елемент, що у майбутньому можна
використовувати і для інших апаратів і установок. Слід зазначити, що
даний сепараційний елемент є лише частиною класифікаційної установки,
яка використовується для відокремлення сухих часток від основного
газового потоку.
Висновки
1. Розроблений нової спосіб сепарації високодисперсної краплинної
рідини та твердих з використанням нової конструкції сепараційних
елементів;
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. Ступінь очистки газового потоку від крапельної рідини ηр = (0,80,97), ступінь очистки потоку газу від твердих включень ηт = (0,82-0,92).
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
ДИСКОВО-ШЕСТЕРЕННИЙ ЕКСТРУДЕР В ЛІНІЇ ДЛЯ
ВИРОБНИЦТВА РУКАВНОЇ ПЛІВКИ.
магістрант Н.В. Мурдід, к.т.н., доц. М.П. Швед,
к.т.н., доц. І.О. Мікульонок, Д.М. Швед
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
У хімічному машинобудуванні останнім часом значна увага
приділяється покращенню якості продукції та створенню нових
економічних високопродуктивних машин для переробки пластичних мас.
Значний внесок у вирішення цього питання можуть зробити модифіковані
дискові екструдери [1], які мають високий змішувальний ефект за відносно
низьких енерговитрат та характеризуються незначним часом перебування
матеріалу в зоні переробки, високими швидкостями зсуву за відносно
невеликого тиску та легкістю забезпечення автогенного режиму.
До недоліку дискових екструдерів можна віднести пульсацію
розплаву та невисокий тиск на виході, що не дозволяє продавлювати
розплав крізь формувальний інструмент. Прагнення усунути ці недоліки
привело до створення комбінованих дискових екструдерів [2]. З усього
розмаїття конструктивних рішень і форм комбінування обрано
комбінування дискового екструдера з шестеренним насосом. На користь
такого рішення говорять три безсумнівних фактори: висока якість
підготовки розплаву, точність дозування та можливість реалізації високого
тиску. Було створено каскадний дисково-шестеренний екструдер (рис. 1),
до складу якого входять шнековий дозатор 1, дисковий екструдер 2 і
нагнітальний дозуючий шестеренний насос 3. Особливістю такого
екструдера є те, що всі три пристрої оснащені приводами 4–6 з
можливістю безступінчастого регулювання кутової швидкості робочих
органів, а також те, що між дисковим екструдером і шестеренним насосом
встановлено компенсатор 7, який має зворотній зв’язок із приводом
дозатора та узгоджує продуктивність дозатора і шестеренного насоса.
Перероблюваний полімер з бункера 8 дозується в завантажувальну
горловину 9 дискового розплавлювача-гомогенізатора, де він захоплюється
багатозахідною гвинтовою нарізкою завантажувально-пластикувальної
зони, розігрівається за рахунок енергії дисипації і у вигляді напіврозплаву
надходить у торцевий робочий зазор 10 дискового екструдера, де
завершується плавлення полімеру і гомогенізація розплаву. Під дією
вакууму, створеного в шестеренному насосі та тиску, що забезпечується
завантажувально-пластикувальною зоною та ефектом Вайссенберга,
розплав заповнює міжзубні западини шестерень, які під час обертання
6
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забезпечують сталу продуктивність і тиск розплаву, необхідний для його
проходження крізь формувальний інструмент 11.

Рис.1 - Схема каскадного дисково-шестеренного екструдера.
У ході проведення попередніх досліджень екструдера в складі лінії
для виробництва рукавної плівки ЛРП-600, змінюючи кутові швидкості
дозатора, дискового екструдера і шестеренного насоса, були досягнуті
стабільні технологічні режими переробки полімерів. Аналіз отриманих
зразків плівки показав, що вона відповідає вимогам нормативної
документації, а товщина плівки при продуктивності 35 кг/год може
становити 8–10 мкм, у той час, як ця сама лінія на базі черв’ячного преса
ЧП45×25 дозволяє отримувати плівку товщиною не менше 25–30 мкм при
вищих на 15–20 % питомих енерговитратах.
Перелік посилань
1. Обладнання для одержання і формування полімерних
композиційних матеріалів / Ю. Ю. Лукач, І. О. Мікульонок, Г. Л. Рябцев,
М. В. Сезонов // Хімічна промисловість України. — 2001. — № 6. —
С. 55—61.
2. Мікульонок І. О. Переробка вторинної сировини екструзією :
монографія / І. О. Мікульонок, Л. Б. Радченко. — К. : ІВЦ «Вид.
„Політехніка”», 2006. – 184 с.
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УДК 66.021.3/4
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МІНІМАЛЬНОГО
КРИТЕРІЯ РЕЙНОЛЬДСА В РОТОРНО-ПЛІВКОВОМУ АПАРАТІ
магістрант Малишева А.В., магістрант Нагорний В.В.,
к.т.н., доц. Зубрій О.Г.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Процеси в тонких шарах рідини набули широкого розповсюдження в
хімічній, медичній, харчовій, біотехнологічній промисловостях. Однак при
порушенні рівномірності зрошення рідиною поверхні теплообміну
ефективність плівкових апаратів різко знижується. Питання генерування
плівки значно спрощуються при використанні роторних апаратів, в яких
розподілення рідини відбувається спеціальними пристроями. При
нагріванні та випарюванні хімічних та харчових продуктів в цих апаратах
за рахунок малого часу контакту з поверхнею нагріву зберігаються всі
хімічні властивості речовини, а в харчовій промисловості – вітаміни.
Апарати цього типу відрізняються високою інтенсивністю тепловіддачі
мають відносно невеликий гідравлічний опір [1].
Мінімальна густина зрошення займає особливе місце у питаннях
дослідження, проектування і експлуатації плівкових апаратів [2]. Під цією
величиною розуміють, те найменше значення густини зрошення, при
якому рідина повністю змочує поверхню апарату. Зниження густини
зрошення менше Γ min , призводить до руйнування плівки – утворення сухих
плям, течії рідини у вигляді окремих потоків. Мінімальна густина
зрошення добре досліджена для апаратів з гравітаційною течією плівки і
недостатньо для роторних плівкових апаратів.
На характер руху тонкої плівки рідини, а як наслідок і на теплообмін
в плівці впливає густина зрошення, різниця температур, число обертів
ротора. Н. Зубер и Ф. Штауб розвили теорію для неізотермічної течії
плівки рідини. Вони відмічають необхідність проведення дослідів для
підтвердження теоретичних залежностей [3].
У даній роботі експериментально досліджувався вплив критеріїв Fr,
We та середньої різниці температур на величину Re
.
Отримані експериментальні дані були узагальнені залежністю (1).
361,48 · Fr , ∆ , We ,
Re
(1)
де Re

4·Г

– критерій Рейнольдса; Fr=

g

– критерій Фруда; n

– частота обертання ротора, 1/с; g -коефіцієнт прискорення вільного
8
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падіння; -коефіцієнт кінематичної в’язкості, м2/с; Δt – середня різниця
температур;
σ
– поверхневий натяг рідини, Н/м;
We
/ – критерій Вебера;
ρ·g

·ν
·g

– кінематична в’язкість рідини, м2/с; – густина, кг/м3.
Отримані результати можуть бути використані при розрахунку та
проектуванні роторно-плівкових апаратів.
Перелік посилань
1.
Ю.М. Тананайко, Е.Г. Воронцов. Методи расчёта и
исследования пленочных процессов. «Техніка», 1975 г.
2.
Апаратурное оформление технологических процессов синтеза
алкидных олигомеров/ Гоголев Ю.Г., Блиничев В.Н., Степычева Н.В.// Изв.
вузов Иваново. Техн. н .- 2004 т.
3. Ю.М. Тананайко, Е.Г. Воронцов. Теплообмен в жидкостных
пленках. «ТЕХНІКА», 1972 Г.
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УДК 664.8.047
КОНВЕКТИВНЕ СУШІННЯ КАРОТИНОВМІСНОЇ СИРОВИНИ
магістрант К.М. Назаренко,д.т.н. Ю.Ф. Снєжкін,
к.т.н., доц. О.Г. Зубрій
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Забруднення довкілля різноманітними забруднювачами примушує
вчених та спеціалістів в області харчування вирішувати проблему
створення харчових продуктів, які підвищують опір організму шкідливим
факторам. Найбільш гостро ця проблема існує в Україні в зв’язку з аварією
на ЧАЕС, тому створення продуктів радіозахисної та імуномодулюючої дії
є особливо актуальним. Основою створення таких продуктів може бути
рослинна сировина, в якій містяться біологічно активні речовини, що
навіть у незначній кількості позитивно впливають на організм людини.
Багато таких цінних речовин втрачається при переробці та зберіганні
овочів і фруктів.
Особливо цінними в рослинній сировині є каротинові речовини, з
яких в процесі гідролізу утворюється вітамін А (ретинол). Він
перешкоджає утворенню в крові холестерину й жирових відкладень на
стінках кровоносних судин, зміцнює імунну систему організму, має
протипухлинну, антиканцерогенну, антимутагенну, антиінфекційну та
антистресову дію [1].
За результатами останніх досліджень встановлено, що вживання
зеленої пряно-ароматичної сировини та свіжих овочів не забезпечує
організм в достатніх кількостях вітаміну А. Важливим фактором
поповнення вітаміну А в організмі є вживання з їжею продуктів,
збагачених попередником вітаміну А – бета-каротину.
На базі Інституту технічної теплофізики НАН України було
проведено ряд дослідів для вивчення кінетики процесу конвективного
сушіння нового харчового продукту – геркулесу, збагаченого каротином
моркви.
Дослідний матеріал після бланшування парою закладали до
контейнера прямокутної форми (45х30х15 мм), виготовленого із
тонкої металевої сітки. Після установки на стенді потрібного режиму
зразок дослідного матеріалу клали в сушильну камеру. Процес
сушіння проводили при таких значеннях параметрів: температура
теплоносія – 50, 70, 90 °С; товщина шару матеріалу – 5, 10, 15 мм;
швидкість сушильного агента – 1,2; 1,7; 2,2 м/с.
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Рис. 1 – Залежність вологовмісту матеріалу від часу сушіння
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Рис. 2 – Залежність швидкості сушіння матеріалу від часу
У результаті отримали зміну маси зразка в часі, були
побудовані залежності вологовмісту від часу (рис. 1) та швидкості сушіння
від часу (рис. 2). З рис. 2 видно, що період падаючої швидкості сушіння
складається з двох ділянок. Отримані результати дозволяють розрахувати
час сушіння продукту до заданого вологовмісту.
Перелік посилань
1. Снєжкін Ю. Ф., Петрова Ж. Ф. Тепломасообмінні процеси під час
одержання каротиновмісних порошків. – К.: Академперіодика, 2007. –
162 с.
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УДК 628.5:66
ЕКСТРУЗІЯ ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ. ПРОЦЕС ДВОСТОРОННЬОГО
ОХОЛОДЖЕННЯ ТРУБНОЇ ЗАГОТОВКИ
магістрант О.А.Алфьоров, к.т.н., доц. І.О.Мікульонок
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Виробництво полімерних труб в Україні останнім часом набуває все
більших обсягів, оскільки їх імпорт стає все менш економічно доцільним
порівняно з імпортом сировини, яку можна переробити в нашій країні. У
першу чергу це обумовлено значним вільним об’ємом труб і необхідністю
«транспортувати» разом з ними значної кількості повітря. Таким чином
виробники надають перевагу закупівлі відповідного переробного
обладнання та подальшій переробці полімерів у вироби поблизу їхнього
споживача [1].
Більшість наявного екструзійного обладнання здатне забезпечити
значну продуктивність, а обмежною стадією виробництва полімерних труб
зазвичай є охолодження трубної заготовки після її формування,
насамперед при виробництві полімерних труб великого діаметра [2].
Останнім часом намітилася тенденція застосування процесу
внутрішнього охолодження полімерних труб [1, 3]. Так, одночасне
застосування охолодження зовнішньої та внутрішньої поверхонь стінки
труби дозволяє зменшити довжину зони охолодження до 30 % [4].
Значною превагою такого способу є можливість його реалізації на
існуючих лінях після часткової заміни або модернізації окремих елементів
лінії [5].
Процес внутрішнього охолодження полімерних труб сприятиме
зменшенню собівартості полімерних труб та покращенню їхньої якості. У
той же час докладні теоретичні дослідження та моделювання зазначеного
процесу майже не проводились. Отже, виникає потреба в розробці
математичної моделі процесу охолодження полімерних труб, яка б
адекватно описувала процес охолодження і надавала можливість
обґрунтувати інтенсифікацію виробництва полімерних труб.
На кафедрі МАХНВ НТУУ «КПІ» проводяться дослідження та
розробка обладнання для реалізацій процесу двостороннього охолодження
труб: як з зовні, так і з середини. Розроблена математична модель
проходить перевірку своєї адекватності на експериментальній установці.
Перші
експерименти
підтвердили
раціональність
застосування
двостороннього охолодження.
Реалізація такого охолодження у виробництві значно інтенсифікує
процес теплообміну та дозволить зменшити капітальні витрати на
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організацію виробництва, підвищити якість виробу та збільшити межи
продуктивності ліній без додаткових затрат на виробничі площі
Перелік посилань
1. Петухов А. Д. Рынок
трубного
полимерперерабатывающего
оборудования в Украине — сегодня / А. Д. Петухов, М. В. Сезонов //
Полимерные трубы. — 2008. — № 2. — С. 23—27.
2. Лукач Ю. Е. Алгоритм расчета устройств для термообработки
изделий из термопластов : учеб. пособ. [для студ. выш. учеб. завед.] /
Лукач Ю. Е., Доброногова С. И., Ружинская Л. И. — К.: КПИ, 1984.— 84 с.
3. Кольвах И. Трубное производство / И. Кольвах, Г. Соловьёв //
Полимерные трубы. — 2007. — Спецвыпуск, сентябрь. — С. 13—19.
4. Охлаждение полимерных труб в процессе их производства
методом экструзии — сегодня / В. Т. Бисеров, И. В. Гвоздев,
М. И. Гориловский, В. А. Швабауэр // Полимерные трубы. — 2008. — № 1.
— С. 18—20.
5. Мікульонок І. О.
Моделювання
термообробки
погонних
композитних матеріалів / І. О. Мікульонок, Л. Б. Радченко, Л. І. Ружинська
// Наукові вісті НТУУ «КПІ». — 2005. — № 2. — С. 66—71.
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УДК 66.045
ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ТА ТЕПЛОБМІНУ В
ЩІЛИННИХ МІКРОКАНАЛАХ
магістрант Гулієнко С. В., к.т.н., доц. Зубрій О. Г.,
Тимошенко А. В., к.т.н., доц. Воронін Л.Г.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
В сучасних умовах в зв’язку з обмеженістю запасів енергетичних
ресурсів питання ресурсоенергозбереження постає особливо актуально.
Зокрема, важливим завданням є використання вторинних енергоресурсів.
Проте в багатьох випадках утилізація теплоти низького потенціалу
економічно недоцільна за умови використання традиційних теплообмінних
пристроїв. Перспективним шляхом для досягнення цієї мети є
використання теплообмінної апаратури з щілинними мікроканалами. В
цьому випадку можливе досягнення коефіцієнтів тепловіддачі порядку 1020 кВт/(м2·К) за умови невеликих гідравлічних втрат [1]. Гідравлічний опір
теплообмінного обладнання визначає енергетичні витрати на переміщення
теплоносіїв, тому важливим є вивчення умов течії рідини в таких каналах.
Перехід до систем з малими геометричними розмірами обумовлює
різке збільшення градієнту швидкості, і як наслідок градієнту тиску. Тому,
в теплообмінному обладнанні з мікроканалами доцільно застосовувати
ламінарних режим течії. За умови стабілізованого ламінарного руху
нестисливої рідини в циліндричних мікроканалах швидкість потоку та
профіль швидкості не залежить від поперечної координати. Такий рух
матиме місце на відстані від входу в канал, більшій за початкову ділянку.
В цьому випадку з рівнянь Нав’є-Стокса залишається лише одне, для осі
oz:
⎛ ∂ 2 u 1 ∂u ⎞ dp
μ⎜ 2 +
⎟=
r ∂r ⎠ dz
⎝ ∂r

1)

Граничні умови мають вигляд: 1) r = R1 , u = 0; 2) r = R2 , u = 0.
Розв’язок цього рівняння можна записати у вигляді:
Δp 1 ⎛ 1 L ⎞
= · A·⎜ · ⎟
ρu 2 2 ⎝ Re X ⎠

2)
де, Re – критерій Рейнольдcа, L – довжина канала, X – гідравлічний
діаметр, A - коефіцієнт, що залежить від радіусів каналів. Для
досліджуваних діапазонів мікроканалів відношення R1 / R2 = d 2 / d 2 → 1 . В
цьому випадку коефіцієнт A наближається до сталої величини. В
подальших розрахунках величина цього коефіцієнту приймалося сталою,
рівною A =96. Тоді:
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Eu = 48·( L / ( Re· X ) )

3)
Проведені дослідження експериментальні гідродинаміки при течії
рідини в щілинних мікроканалах [2]. Дослідження проводились для
мікроканалів товщиною 140-235 мкм на водопровідній воді в діапазонах
масових швидкостей (0,75⋅102; 2,49⋅104) кг/(м2·с) та температур [18; 122]°С.
Узагальнення результатів експериментального дослідження (рис. 2).
проводилося у вигляді залежності критерію Ейлера (Eu) від безрозмірної
координати L/(Re·X) [3].
Eu
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Рис. 1 –Узагальнення експериментальних даних
Графічна залежність апроксимувалася математичним рівнянням
виду:

Eu = 46 L / ( Re X ) + 0,756 ,

(4)
де доданок 46L/(Re·X) характеризує втрати тиску на тертя, а доданок
0,756 – втрати на подолання місцевих опорів. Одержана залежність добре
узгоджується з раніше отриманим рівнянням (3). Аналізуючи криву, можна
зробити висновок, що для даної системи, зі зростанням L/(Re·X) вплив
місцевих опорів зменшується, а її опір визначається втратами на тертя.
Результати дослідження можуть бути використані для визначення
діапазону зміни безрозмірної координати L/(Re·X), які доцільно
застосовувати при розробці теплообмінного обладнання з використанням
мікроканалів.
Перелік посилань
1.
Малкін Е.С., Тимощенко А.В. Перспективність використання
щілинних мікроканалів в запірних та теплообмінних пристроях //
Промышленная теплотехника. – 2003. – Т.25, №4. – С. 159-160.
Гулієнко С. В., Зубрій О. Г./Дослідження гідродинаміки та
2.
теплообміну в щілинних мікроканалах – Збірка тез доповідей науковопрактичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених
«Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів»
(7 листопада, м. Київ)/Корнієнко Я. М., Марчевський В. М., Сидоренко С.
В., Зубрій О. Г. – Київ.: НТУУ «КПІ», 2008. – 112 с.
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УДК 678.027.3
ПРОЦЕС ГОМОГЕНІЗАЦІЇ ПРИ ПЕРЕРОБЦІ
ТЕРМОПЛАСТІВ МЕТОДОМ ЕКСТРУЗІЇ
магістрант Кошмак А.Ю., к.т.н., ас. Лукашова В.В.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

Метою роботи є розробка математичної моделі процесу та
аналітичне дослідження основних енергосилових параметрів процесу
гомогенізації при переробці псевдопластичних матеріалів у каналі
одночерв’ячного екструдера.
При екструзійній переробці композиційних матеріалів на основі
термопластів для забезпечення відповідної якості змішування у зоні
гомогенізації розташовують змішувальні насадки різних типів.
Призначення змішувальних елементів – створення значних напружень
зсуву та деформацій у якомога більшому об’ємі перероблюваної маси.
Проте їх застосування призводить до зміни роботи усього екструдера:
зростанню опору просування матеріалу та температури. Аналіз процесу
переробки матеріалу у каналах змішувальних елементів викликає ряд
ускладнень внаслідок складної гідродинаміки потоку у каналах
змішувальних елементів. Технічно грамотне конструювання черв'яка
обумовлене, при конкретних вимогах, множиною факторів (властивостями
матеріалів, що переробляють, вимогами до готового виробу й режимів
переробки).
Робота присвячена дослідженню гідродинаміки та теплообміну при
переробці полімеру у зоні гомогенізації за наявності змішувальних
елементів. Авторами розглянуто ряд типових насадок, що застосовуються
для переробки термопластів (елементи з гвинтовою багатозаходною
нарізкою, елемент типу «шестерня» з прямокутним і трапецієвидним
каналом, торпеда без нарізки), розраховано гідродинаміку та температурні
поля у вказаних елементах.
Процес екструзії у каналі черв’яка з основною нарізкою без
змішувальних елементів, запропоновано розглядати у циліндричній
системі координат, при просуванні виділеного кільцевого об’єму вздовж
осі екструзії. Ширина виділеного об’єму дорівнює ширині каналу одного
кроку нарізки. Такий підхід використано також при розгляданні
змішувального елементу з рівномірною багатозаходною нарізкою. При
цьому ширина зведеного елемента дорівнює шириною n(S-b) або (So-n⋅b),
де n – кількість заходів, S – крок витків, So – крок одного витка, b – ширина
витків. Для розгляду змішувальних елементів з прямими (рис. 1, а) та
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навскісними каналами запропоновано перехід до плоско-паралельної
моделі (рис. 1, б), з умовним розділенням потоку на ряд каналів, при
забезпеченні продуктивності у кожному з каналів G1=G/n, де G –
продуктивність екструдера, n – кількість каналів у змішувальному
елементі. Оскільки вказана задача є вісесиметричною, то у програмі
розрахунку ведеться обчислення гідродинаміки і температур для одного
каналу. Загальний приріст потужності дисипації та втрат тиску при
просуванні матеріалу у змішувальному елементі обчислюється як добуток
цих величин на кількість каналів.
прямокутний

б)
а)
Рис. 1 - Схема до розрахунку змішувального елементу типу шестерня
Представлено загальний метод розрахунку процесів переносення в
тривимірних течіях із застосуванням схеми кінцевих-різниць, що
характеризуються наявністю одного переважного напрямку зміни
параметрів, на якому фізичні ефекти виявляються тільки в характеристиці
перенесення. Ці течії описуються параболічними диференціальними
рівняннями та можуть бути названі тривимірними параболічними течіями.
Представлений метод враховує поперечне перенесення кількості руху та
енергії, а також зміну тиску в площині, нормальної до потоку. Попереднє
поле тиску визначається шляхом розрахунку поля швидкості по наперед
заданому полю тиску з наступним введенням відповідних виправлень для
того, щоб виконувалося рівняння нерозривності. Для ілюстрації наводяться
результати розрахунків профілю температур для ламінарної течії розплаву
полімеру в каналі прямокутного та трапецієвидного перетину з рухомою
верхньою горизонтальною поверхнею (рис. 1, б).
У результаті досліджень здійснено добір режимів переробки ряду
термопластів, розраховано теплові потоки необхідні для забезпечення
заданої температури стінки корпуса, визначено витрати холодоагентів за
умов водяного та масляного охолодження, спроектовані елементи корпуса
із урахуванням вимог теплообміну. Спроектовано черв’як для переробки
поліетилену низького тиску для виготовлення листових матеріалів та
комплект змішувальних елементів.
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Для забезпечення збережеення довккілля в суучасних уумовах постала
Д
п
гостраа проблема еконоомії сировинних ресурсівв. Особлливо це гостро
стосуєється збеереження водних ресурсіів. Тому доцільн
но продо
овжити
розвитток сучаасних теплообмі
т
інників з альтернативни
ими деш
шевими
теплон
носіями. Такими умовам
ми найкр
раще від
дповідає повітря. Тому
доцілььно дослід
дити проц
цес теплоовіддачі віід поверххні до поввітря.
П
Проблема
а повітряяних холодильникків поляггає в нерраціональн
ному і
неточн
ному виборі розміірів теплоообмінних
х елементтів, а том
му – підви
ищення
загалььних витрат і еконоомічну неедоцільність викорристання апаратів такого
типу.
М
Метою
р
роботи
є:
1)
Роззробка фізичної та математич
м
чної мооделі пр
роцесу
теплоп
передачі через
ч
труби повітрряного холодильни
ика;
2
2)
Виррішення математи
м
ичної мод
делі процесу теплоопередачіі через
труби повітряного холод
дильника;
3)
Перревірка адекватно
а
ості матеематичноїї моделі відповід
дно до
дослід
дних дани
их;
4
4)
Роззробка алггоритму розрахунк
р
ку повітряяного холлодильникка.
Р
Результа
ати роботти та їхня
я новизна
а
П
Проведен
но матем
матичні досліджен
д
ння тепллопередаччі через труби
повітрряного холлодильни
ика та розроблені фізична
ф
таа математтична мод
делі.
Ф
Фізична
модель процесу теплопеередачі представл
п
лена насттупним
чином
м. Передач
ча тепла через ореебрену сттінку доввжиною L
L, L внутр
рішнім
радіуссом rв і зоовнішнім радіусом rн (Рис. 1).
1
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Рис. 1 – Теплопровідність через оребрену стінку
Розрахунки теплопровідності круглого ребра постійної товщини
виконуються наступним чином (Рис. 2).

Рис. 2 – Перенос теплоти через кругле ребро постійного перерізу
Задані внутрішній радіус ребра r1 зовнішній r2 , товщина δ і
коефіцієнт теплопровідності λ . Температура середовища t Ж = const .
Режим стаціонарний, і температура змінюється тільки по висоті ребра.
Знайдемо для цих умов диференційне рівняння, яким описується процес
теплопровідності в ребрі. Складемо рівняння балансу енергії для
кільцевого елемента ребра товщиною dr :
Qr − Qr + dr = dQ
Знаходячи складові рівняння, отримуємо диференційне рівняння
виду:
d 2 ϑ 1 dϑ 2α
+
−
ϑ=0.
dr 2 r dr λδ
Розв’язуючи дане рівняння отримуємо остаточне рівняння:
1 ⎞
⎛ 1
Q = −λFmΔt 0 ⎜
+
⎟.
2 mL
1 + e −2 mL ⎠
⎝1 + e
Математичну
модель
розв’язано
чисельними
методами,
застосовуючи явну кінцево-різницеву схему розрахунку, а також складено
програму розрахунку на основі математичної моделі.
Для перевірки адекватності математичної моделі було створено
дослідну установку та проведено ряд експериментальних досліджень. На
основі отриманих результатів ми отримали можливість для визначення
температурного поля стінок трубного елемента та площу поверхні
теплообміну повітряного теплообмінника.
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.
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УДК 662.69.002
АПАРАТУРНЕ ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИЛУЧЕННЯ
ВУГЛЕВОДНІВ МЕТОДОМ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ
АБСОРБЦІЇ
магістрант Ю.Ю. Левченко, к.т.н., доц. В.Л. Ракицький
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Під час вивчення та аналізу методів переробки вуглеводневих газів в
промисловості було визначено, що важливим є не тільки очищення
природного газу від механічних домішок та скрапленої рідини перед
транспортуванням до споживача, але й вилучення з нього значної кількості
важких вуглеводнів. Актуальність даної тематики, можливість оптимізації
процесу низькотемпературної абсорбції, аналітичний аналіз впливу на
його протікання різних параметрів були докладно розглянуті на
конференціях та опубліковані у фахових виданнях [1 - 3].
Дослідження діючої установки Юліївського нафтогазоконденсатного
родовища (Харківська обл.), де впроваджено метод низькотемпературної
абсорбції показало, що вилучення вуглеводнів забезпечується не в повній
мірі.
Наприклад,
вміст
крапельної
рідини
на
виході
з
низькотемпературного сепаратора перевищує допустимі значення.
Проведені обстеження показали, що винос рідинної фази складає майже
14 т/добу нестабільного конденсату. Така низька ефективність
діючого сепаратора викликана двома факторами – невдалим вибором
конструкції сепаратора та відхиленням фактичної витрати природного
газу на вході в сепаратор від проектних значень. Тому спільно із
використанням
способу
впорскування
абсорбенту
(стабільного
вуглеводневого конденсату, що отримується в результаті роботи
установки) в газовий потік, необхідно вирішити задачу по модернізації
даного сепаратора.
Для підвищення ефективності роботи сепаратора в умовах широких
змін навантажень по газовій фазі та підвищеному навантаженню по рідині,
що викликане додатковим вводом рідини (абсорбенту) у газовий потік
перед сепаратором, можливо провести вдосконалення із наступними
зонами контактування та розділення газорідинних потоків (Рис. 1):
зона впорскування абсорбенту в газовий потік з вихровим
змішувачем;
інерційний краплевловлювач;
дифузорно – конфузорний коагулятор;
циклонний краплевловлювач;
відцентровий сепаратор;
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жаллюзійний сепаратоор

Рисс. 1 – Блокк сепарац
ції природ
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УДК 532.137: 666.97
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛИНУ
НЬЮТОНІВСЬКОЇ РІДИНИ У ЗБІЖНОМУ НЕСИМЕТРИЧНОМУ
КАНАЛІ
магістрант Л.О.Безугла, к.т.н., доц. І.А.Андреєв
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Віброекструзійна технологія дозволяє отримувати фібробетонні
вироби, які застосовуються замість громіздких залізобетонних аналогів.
Традиційні віброекструдери мають симетричні збіжні плоскі канали. Але
останні конструкції віброекструдерів, в яких забезпечується більш
рівномірний розподіл зсувних деформацій [1], мають несиметричні плоскі
збіжні канали. Теоретично була доведена ефективність застосування таких
каналів. Задачею роботи є експериментальне підтвердження виведених у
роботах [2,3] аналітичних формул.
Для проведення дослідів була виготовлена експериментальна
установка (рис 1). Установка містить збіжний несиметричний канал
висотою 0,185 м, який утворений похилою 1 і вертикальними 2, 3, 4
стінками. Кут нахилу похилої стінки 1 до вертикалі складає ϕ0 = 30 0 .
Ширина 2hk вихідної щілини прямокутного отвору 5 складає 0,1 ⋅10 −3 м.
Резервуар 6 забезпечує плавне надходження рідини у канал.
Суміш, що перероблюється в процесі віброекструзійного
формування фібробетонних виробів при промислових параметрах вібрації,
являє собою ньютонівську рідину. Тому для модулювання процесу плину
найзручніше було використати воду.
Під час проведення експерименту у каналі підтримувався постійний
рівень рідини 0,175 м. За допомогою розмітки на вертикальній стінці 4 у
визначених місцях до каналу подавався по краплині гель. Таким чином
були визначені час та лінії плину барвника у збіжному каналі, а також
середня швидкість плину рідини залежно від поточного кута ϕ.
0
Температура води становила 5 С.
Теоретичну швидкість плину води можна розрахувати за формулою,
наведеною у роботі [3]. Для розгляду процесу була використана
циліндрична система координат (r, ϕ, z). Початок координат вибраний у
точці перетину ліній, що є продовженнями стінок каналу:
cosϕ
L
U r ,cp =
c(tan ϕ0 sin 2ϕ + cos 2ϕ − 1)ln 2 ,
L2 − L1
L1

ρ gL12 L22
де c = −
, ρ = 999,9 кг/м3 – густина води при
2
2 μ cos ϕ 0 ( L1 + L2 )
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темперратурі 5 0 С, g = 9,81
9
м/с2 – присккорення сили
с
тяжііння, L1 = 1,721
−4
очатку кооординат до вихідн
ного зрізуу каналу, L2 − L1
⋅10 м – відстаань від по
= 174,83 ⋅10 −3 м – висоота стовп
па води в каналі, μ = 1,5519 ⋅10 −3 Па.с –
коефіц
цієнт динаамічної в'язкості води
в
при температу
т
урі 5 0 С.
Н рисун
На
нку 2 навведені теооретичнаа (суцільн
на) та екссперимен
нтальна
(пункттирна) кри
иві швидккостей пллину води
и.

Рис. 1 – Схема
Р
С
експеррименталььної устан
новки

Рис. 2 – Графікк зміни
идкості в каналі вііброекструдера
шви

Аналіз реезультатівв проведеених досл
А
лідів покаазує, що д
дійсні значення
швидккості бли
изькі до теоретичн
т
ної криво
ої. Відхи
илення нее перевищують
8,5%.
П
Перелік
посилань
ь
1. Патентт України
и на кори
исну модеель № 349957. Вібрроекструд
дер для
змішан
ння та фоормуванн
ня фіброб
бетонних виробів / Київ. поолітех. ін--т; авт.
винах.. Андреєвв І.А., Беззугла Л.О
О. - опубл
л. у бюл. 26.08.2008, № 16, МПК
(2006)) В28В 13/00.
2 Андреєєв І.А., Беезугла Л.О
2.
О. Процес змішанн
ня фіброб
бетонної суміші
у плосскому збіж
жному неесиметрич
чному кан
налі при віброексттрузії // Наукові
Н
праці Одеськоїї націоналльної акаадемії хар
рчових теехнологій
й / Міністтерство
освіти
и і науки України.
У
– Одеса: 2008.–
2
Ви
ип.32. – С.
С 44-47.
3. Анд
дреєв І.А., Фурман
нська В.В.. Плин фібробетон
нної суміш
ші у плосккому
збіжноому несим
метричноому каналі при вібр
роекструззії // Науккові праці
Одеськкої націон
нальної академії
а
харчових технологі
т
ій / Мінісстерство освіти
о
і
науки України. – Одеса: 2008.– Вип.32.
В
– С.
С 47-50.

23

Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених

УДК 628.5 :66.002.8
ВПЛИВ ТЕМПЕРАТУРИ НА КІНЕТИКУ ПРОЦЕСУ МАСОВОЇ
КРИСТАЛІЗАЦІЇ
магістрант Гевліч К.О., к.т.н., доц. Степанюк А.Р.
к.т.н., доц. Воронін Л.Г.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Традиційні способи компенсації втрат родючості шляхом внесення
мінеральних добрив, які містять тільки азот (N), фосфор (P), кальцій (Ca)
та калій (K) або їх суміші для сучасних умов інтенсивної експлуатації
сільськогосподарських угідь є недостатніми. Тому створюються нові
органо-мінеральні композити, які повинні мати рівномірне розподілення
органічних і мінеральних речовин у всьому об’ємі, що визначається
умовами масової кристалізації, та задані фізико-механічні властивості.
У роботі визначався вплив температури на структуру мікрошару при
зневодненні водних насичених розчинів сульфату амонію, до якого
послідовно додавались гумінові речовини в межах 1…2,5 %(мас), кальцію
– 8 %(мас) та калію – 8 %(мас) по відношенню до сухих речовин. В якості
кальцієвмісного компоненту використовувався СаСО3, калієвмісного К2SO4, гуматів – гумат калію. Дослідження проводились в інтервалі
температур 20...1200С.
На предметне скло наносився шар рідкої фази товщиною 1...1,5 мм,
який висушувався при заданому температурному режимі до повного
видалення розчинника. Утворена кристалічна будова мікрошару вивчалась
за допомогою лабораторного мікроскопу МБР-3.
Область стабілізації дисперсного складу визначена в межах
60...1200С, таблиця 1. При цьому приведений розмір кристалів сульфату
амонію ℓ/d →1 при 0,5≤ ℓ ≤4 мкм. Наявність гумінових домішок зменшує
розмір кристалів, спричинюючи утворення більшої кількості «уламків».
Кластери колоїдних частинок гумату калію розміщені по всій поверхні
зразка між одиночними кристалами або групами кристалів сульфату
амонію. Додавання кальцію та калію зумовлює явище поліморфізму.
Кристалічна структура змінюється на голчасту. З одного центру кристали
ростуть в різних напрямках, знаходячи місце між частинками гуматів та
кальцію. Утворюються так звані сфероліти. У системах з кальцієм в
наведеному діапазоні температур не спостерігалося однорідності
утворених структур. Введення до складу композиту К2SO4 сприяє
створенню рівномірної структури вже при 600С, яка практично не
змінюється при підвищенні температури.
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Таблиця 1 - Струкктура мікррошару композиті
Т
к
ів (збільш
шення ×63
3)
Темпеератур
60
8
80
100
120
0
а, С
Скллад
10,5%
%N

10,5 %N
1% гуумати
10,5 %N
1,5 %
гум
мати
10,5 %N
2 % гуумати
10,5 %N
2,5 %
гум
мати
8 %N
%
1% гуумати
8% Са
4,5 %N
%
1% гуумати
8% Са
8%
%К
Враховую
В
ючи термолабільніість сульф
фату амонію доцілльно провводити
0
ізотерм
мічну кри
исталізаціію в інтеррвалі темп
ператур 80...100
8
С
С.
В резулььтаті провведених досліджеень експеерименталльно визн
начено
вплив інтенсиввності пеересиченн
ня, наявн
ності оргганічних і мінераальних
доміш
шок на стрруктуру мікрошарру при іззотермічн
ній масовіій кристаалізації
компоозитних розчинів
р
на основві сульфаату амоніію. Визнаачено значення
темперратур, прри яких досягнууто найккращий рівень
р
роозподілен
ння. В
подалььшому дооцільно більш деетально визначити
в
и умови, які б сп
прияли
-6
поліпш
шенню розподілен
р
ння часттинок 0,5
5·10 м, та умовви міжфаазового
контаккту.
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УДК 66.066.4
ПРОЦЕС ПЕРВАПОРАЦІЙНОГО ЗМІНЕННЯ
ФРАКЦІЙНОГО СКЛАДУ ЛЕГКИХ ДИСТИЛЯТІВ
магістрант Квасюк І.В., к.т.н., доц. Рябцев Г.Л.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
У разі змішування легких дистилятів, унаслідок перекачування
різних видів палива одним продуктопроводом, приймання різних марок
легких дистилятів з одного трубопроводу, зливання різних марок
нафтопродуктів в один резервуар тощо можливе зниження показників
їхньої якості до значень, які не відповідають вимогам чинних стандартів.
Згідно з інструкцією [1] такі нафтопродукти мають бути вилучені з обігу й
повернені постачальнику. На жаль повернення постачальнику літра
бензину моторного марки А-95, що не відповідає вимогам стандарту,
коштує близько 20 % від його роздрібної вартості. Не дивно, що вимоги
інструкції [1] не виконуються, хоча, застосовуючи один із
найперспективніших методів мембранної технології – первапорацію,
можна не лише відновлювати, але й підвищувати якість моторних палив,
зокрема змінювати їхній фракційний склад [2].
Метою
роботи
було
розроблення
наукових
основ
та
експериментальне дослідження процесу первапораційного змінення
фракційного складу легких дистилятів, створення методики розрахунку
мембранного апарата для змінення фракційного складу моторного бензину
марки А-95. Для її досягнення вирішено такі задачі:
– визначено об’єкт і предмет дослідження – первапораційне змінення
фракційного складу легких дистилятів на прикладі змінення складу
бензину моторного марки А-95 і технологічні параметри змінення його
фракційного складу за температури вихідного бензину 40...60 °С і
відсутності розрідження з боку пермеату; сформульовано науковотехнічну проблему, що полягає у недостатньому вивченні процесу;
– проведено теоретичні дослідження фізичних особливостей
первапорації. Процес змінення фракційного складу легких дистилятів
описано як послідовність сорбції речовини поверхнею мембрани, дифузії
речовини крізь мембрану та десорбції речовини з протилежного боку
мембрани;
– сформульовано фізичну і математичну моделі процесу;
установлено, що найприйнятнішою для його реалізації є асиметрична
полівінілтриметилсиланова первапораційна мембрана АПВТМС, яка, крім
традиційних вимог високої селективності, продуктивності й механічної
міцності витримує безпосередній контакт із розчинниками;
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– проведено експериментальні дослідження процесу, а саме
розроблено методику проведення експериментів, визначено похибки
вимірювань, одержано експериментальні дані з набухання, дифузії та
проникності бензину крізь первапораційні мембрани на основі
полівінілтриметилсилану. Ступінь набухання такої мембрани в бензині
становить 157%, коефіцієнт дифузії – 1,65 · 10–11 м2/с, коефіцієнт
проникності - 2,0 кг · м/(м2 · с). Установлено, що коефіцієнти проникності
речовин, присутність яких негативно впливає на якість, у 40...1000 разів
менші за константи проникності легколетких фракцій, що визначають
якісні характеристики бензину;
– на основі перевірки адекватності моделі зроблено висновки щодо
можливості її застосування для опису процесу;
– запропоновано технологічну схему змінення фракційного складу
легких дистилятів із використанням первапорації, розроблено рекомендації
щодо її впровадження та методику інженерного розрахунку апаратури для
первапораційного розділення вуглеводневих сумішей;
– розроблено конструкцію мембранного апарата з трубчастими
мембранами, в якому передбачено можливість регулювання довжини
трубчастих мембранних елементів шляхом встановлення між
вертикальним корпусом и днищем апарата гнучкої оболонки, виконаної у
вигляді сильфону. Це дозволило значно розширити технологічні
можливості апарата, збільшити поверхню масообміну, підвищити міцність
і жорсткість конструкції [3].
Основні результати роботи апробовано на двох науково-практичних
конференціях [4, 5]. Її результати можуть бути впроваджені на
виробництві. Подальші дослідження слід спрямувати на підвищення
продуктивності обраних і розроблення нових високоефективних
роздільних мембран.
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УДК 66.046.7
КИПІННЯ РІДИНИ ЯК ВИПАДКОВИЙ ПРОЦЕС
магістр Н.В. Середюк, к.т.н., доц. С.В. Сидоренко
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Процес кипіння має широке практичне використання, але й досі
немає не тільки чіткої кількісної теорії цього процесу, але і не з'ясовані в
повній мірі його основні закономірності. Та обставина, що в даний час
практично немає єдиної аналітичної теорії процесу кипіння рідин,
пов'язана з відсутністю кількісних закономірностей між особливостями
гріючих поверхонь, режимними параметрами, з одного боку, і
характеристиками кипіння рідин, з іншої сторони. До останніх відносяться
середньостатистичні значення частоти відриву, відривного діаметра,
кількості центрів зародження парової фази, швидкості росту бульбашок,
крайового кута і їхні криві розподілу.
Перераховані вище характеристики і зв'язок їх з питомим тепловим
потоком, а також умови зародження парової фази, є предметом вивчення
механізму (фізики) кипіння рідин.
В основу розгляду процесу кипіння пропонується наступна фізична
модель: тепло від гріючої поверхні до рідини передається періодично
кожною бульбашкою шляхом переміщення перегрітої пристінної рідини в
інший об'єм і її випаровування в бульбашки, що знаходяться на поверхні;
до місця відриву бульбашки підтікає менш підігріта рідина з об'єму, тут
вона перегрівається і знову відводиться. Виходячи з описаного механізму
(фізичної моделі), тепловий потік при кипінні рідини можна визначити
наступним чином:
(1)
q = N • V • f • [ β • ρ • Cp • (Tv - T∞) + r • ρn ],
2
де N – щільність центрів пароутворення, 1/м ;
V – відривний об’єм парової бульбашки, м3;
f – частота відриву парових бульбашок, 1/с;
β – відношення об’єму переміщеної рідини до відривного об’єму
бульбашки;
ρ, ρп – густина рідини та пари відповідно, кг/м3;
Ср – питома теплоємкість рідини при сталому тиску, Дж/кг·К;
Тv, Т∞ - усереднена температура об’єму рідини, переміщеної в ядро
потоку бульбашками, що відірвалися та температура в ядрі потоку
відповідно, К;
r – теплота пароутворення, Дж/кг.
Величини q, N, V, f, β, Τv - визначаються як середньостатистичні.
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На основі проведених експериментальних досліджень та обробки
первинних експериментальних даних, для кожної з випадкових величин
(Ν, Dотр, f, Tv) слід будувати криві розподілу, встановлювати закон їхнього
розподілу, визначати кількість даних, необхідних для побудови кривих
розподілу з необхідним ступенем надійності. На рисунку 1 показана крива
розподілу однієї із внутрішніх характеристик процесу кипіння, а саме
щільності центрів пароутворення на одиницю поверхні [1, 3].

Рис. 1- Криві розподілу щільності центрів пароутворення
1 - q = 130 кВт/м2, р = 0,1 мН/м2; 2 - q = 230 кВт/м2,
р = 0,1 мН/м2, рідина – вода
Так як величина питомого теплового потоку, яка визначається з
рівняння (1), є функцією ряду випадкових величин, то і вона сама є
випадковою величиною:
(2)
q = ξ ( х1 , х2 , х3 , … , хn ) ,
де хі - випадкова величина.
У нашому випадку це
N , Dвідр., f , Tv , β. Відповідно до
експериментальних даних [1] найбільш вірогідне значення коефіцієнта
β=1,42, а довірчий інтервал має межі від 1,36 до 1,48 при коефіцієнті
надійності 0,95. Виконавши диференціювання функції (2), можна отримати
вираз наступного вигляду для визначення математичного очікування:
(3)
mq=mN·mv·mf·(mβ·mΔtv·ρж·cp·M1+r· ρп ·M2)
де mi – математичне очікування відповідної характеристики;
r – коефіцієнт кореляції;
⎛
⋅a + r
⋅a + r
⋅ a ⎞⎟ ;
M1 =M2+a aΔt ⎜ r
N
fΔt v
f
vΔt v
v ⎝ NΔt v
⎠
M2 =1+ rvf ⋅ av ⋅ a f ;
де аі - відношення середньоквадратичного
відповідного математичного очікування:
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ai =

σx
m

i

(4)

xi

Як коефіцієнт аі, так і коефіцієнт кореляції rxiyi, визначаються на
основі експериментальних даних та усереднюються по результатам всіх
дослідів для кожної з випадкових величин [1].
Пропонується метод інтервальної оцінки точності значень питомого
теплового потоку при кипінні рідини: приймається довірча вірогідність
визначення mq і знаходиться довірчий інтервал, в межах якого і лежить mq.
На модернізованому лабораторному стенді для дослідження процесу
кипіння води [2] застосовується програма розрахунку коефіцієнта
тепловіддачі на основі безперервного введення в комп’ютер
експериментальних даних. Замір температур здійснюється термопарами,
сигнал від яких подається на аналого-цифровий перетворювач.
Програмним шляхом розраховуються коефіцієнти тепловіддачі та
теплопередачі. Програмне забезпечення реалізує виведення результатів в
реальному часі за рахунок подачі відповідної інформації в реєструючий
пристрій (в комп’ютері використовується SCADA системи LabView).
Така методика дозволяє спостерігати коливання температури стінки
гріючої поверхні (шість термопар), що є в певній мірі підтвердженням
випадковості процесу кипіння.
Результати досліджень можуть бути використані при розрахунках
теплообмінної апаратури в курсових, дипломних та інженерних роботах.
Перелік посилань
1. Сидоренко С.В. Исследование механизма теплообмена при
кипении жидкости в условиях естественной конвекции. Дис. кандид.
техн.наук. Киев, Изд. КПИ, 1974, 198 с.
2. 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. Суспільство"/ Уклад.
Д.Е.Бенатов. – К.: НТУУ "КПІ", 2008 – 479с.
3. Заявка на патент №u200901644 (UA). Метод визначення щільності
центрів пароутворення при кипінні рідини на зовнішніх поверхнях нагріву/
Середюк Н.В., Сидоренко С.В. Дата подання заявки 25.02.2009 р.
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УДК 66.066.4
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ МАСОПЕРЕНОСУ В ЕЛЕМЕНТАХ
НАСАДОЧНИХ АПАРАТІВ
магістрант Волочнюк В.П.,д.т.н., проф.. Півень О.Н.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Насадкові апарати широко використовуються для проведення
процесів масопереносу в газорідинних системах. До таких процесів
відносяться: абсорбція, ректифікація, культивування мікроорганізмі,а
також процеси переробки великих об’ємів газових сумішей з метою
виділення з них цінних компонентів та отруйних речовин перед викидом в
атмосферу. Це створює важливу екологічну проблему з точки зору
забезпечення життєздатного довкілля.
За результатами досліджень [1, 3], в яких порівнювались три
різновиди регулярних перфорованих насадок із зубчастими отворами було
встановлено, що найбільш досконалою з точки зору інтенсифікації
масообміну при мінімальному зростанні гідравлічного опору насадок є
насадки з зубчастими отворами, в яких гідравлічна шорсткість каналів
створюється потовщеннями рідини на кінцях зубців і краплями. Питомі
гідравлічні опори насадки з зубчастими отворами і гофрами та насадки з
зубчастими пелюстками вищі, ніж у насадок із зубчастими отворами в
3,0…3,5 рази. Проте насадки з зубчастими отворами рекомендуються для
апаратів з низьким гідравлічним опором, які працюють під розрідженням,
а також при атмосферному або невеликому надлишковому тисках. Насадки
з зубчастими отворами і гофрами мають кращу ефективність масообміну і
вищі питомі гідравлічні опори. Досить значну роль для них відіграє
висока стабільність масообміну в газовій фазі при зміні витрати рідини у
насадках з зубчастими отворами і гофрами. Коефіцієнт гідравлічного
опору – відношення втраченого тиску до швидкісного (динамічному) тиску
в умовному (прийнятому) прохідному перерізі. Прохідний переріз – площа,
утворена при взаємному розташуванні рухомого і нерухомого елементів
затвора. Коефіцієнт гідравлічного опору у насадках з зубчастими отворами
при щільності зрошення 2 кг/(м·с) становить 0,0056, а у насадках з
зубчастими пелюстками і насадках з зубчастими отворами і гофрами при
тій же щільності зрошення коефіцієнт гідравлічного опору рівний 0,0113
[3].
Взявши до уваги характеристики масообміну, насадки з зубчастими
пелюстками близькі до нерегулярних насадок [3]. Найхарактернішою
відмінністю є те, що насадки з зубчастими пелюстками характеризуються
більшою пропускною спроможністю, значно нижчим гідравлічним опором
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і можливістю за допомогою змінення кута відгинання пелюсток легко
створити стійкі зони емульгування. Змінивши кут нахилу, довжину та
форму пелюсток можна отримати багато різновидів насадок з зубчастими
пелюстками, які б відрізнялися широким спектром масообмінних
властивостей.
Ефективність масообміну в рідкій фазі при використанні всіх
різновидів перфорованих насадок з краплинно - плівковою течією зростає
зі збільшенням щільності зрошення від 0,011 до 0,104 кг/(м·с).
Метою даної роботи є аналіз і розробка високоефективних процесів
інтенсифікації масообмінну в апаратах з регулярною насадкою, яка має
низький гідравлічний опір і високі масообмінні коефіцієнти у газорідинних
системах та визначення перспективних напрямків підвищення їх
ефективності.
Задачі роботи:
- провести аналіз методів інтенсифікації масообміну в насадкових
газорідинних апаратах;
-дослідити та узагальнити закономірності впливу сил поверхневого
натягу на процеси гідродинаміки і масообміну в насадкових апаратах;
-провести класифікацію відомих регулярних насадок та виконати
аналіз основних методів їх конструктивних удосконалення;
- визначити метод підвищення ефективності масообмінних процесів
з регулярними насадками;
- визначити найхарактерніші різновиди розроблених насадок та їхні
робочі характеристики і встановити найбільш прийнятні параметри їх
застосування;
-теоретично визначити й аналітично перевірити основні
гідродинамічні співвідношення для цих насадок;
-зробити аналітичну перевірку здатності розроблених насадок для
ефективної роботи у виробничих умовах.
Висновки:
1. На основі огляду літературних джерел зроблено висновки про
можливості покращення ефективності масообмінних процесів.
2. Виконаний гідравлічний розрахунок та визначено зв'язок між
характером течії рідини, гідравлічним опором та інтенсивністю
масообміну в апаратах з насадками.
3. Проведено порівняльну характеристику декількох видів насадок та
обрано найбільш ефективну з - поміж досліджених конструкцій.
Перелік посилань
Марценюк А. С. Разработка и применение регулярных насадок в
противоточных
пленочных
массообменных
аппаратах.М.:ЦНИИТЭИпищепром, 1975.-32с.
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УДК 66.045
ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТЕХНІКОЕКОНОМІЧНОГО УЗАГАЛЬНЮЮЧОГО КРИТЕРІЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТЕПЛООБМІННИКА З ГРАФІТУ
магістрант Н.В. Волков, к.е.н., доц. А.М. Задольський,
к.т.н., доц. С.В. Сидоренко
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

Техніко-економічні показники режимів роботи теплообмінного
обладнання досліджені і проаналізовані на діючому лабораторному
обладнанні, де основним елементом є стандартний блочний графітовий
теплообмінник з поверхнею теплопередачі 0,9 м2.
Як критерій оптимальності був використаний критерій, що враховує
капітальні витрати (вартість теплообмінника, насосів, електронагрівачів та
їх монтаж), витрати електроенергії для нагрівання одного з теплоносіїв та
прокачування насосами обох теплоносіїв через теплообмінник та систему
трубопроводів в цілому. Крім того було враховано вартість теплоносіїв та
термін експлуатації теплообмінника і теплоносіїв. Формула для
розрахунку узагальнюючого критерію приведена нижче:
Ук
,
Ко

кількість підведеної теплоти, кВт;
критерій оптимальності, грн.
о
В свою чергу критерій оптимальності розраховується наступним
чином:
К · Ка Кр
Вт Вм
· Кн Ке ·
·
·
·
о
,
де: К капітальні витрати, грн;
Ка , Кр
коефіцієнти, що залежать від виду використовуваного
обладнання;
Вт ринкова вартість теплообмінника, грн;
Вм вартість робіт по монтажу теплообмінника, грн;
потужність насосів, кВт;
Кн вартість одиниці установленої потужності насосів, грн/кВт;
Ке коефіцієнт, що враховує поточні витрати електроенергії по
переміщенню теплоносіїв з урахуванням виду використовуваної енергії;
нормативний термін експлуатації теплообмінника, років,
,
витрати теплоносіїв, м3/с,
,
вартість теплоносія, що витрачається, грн/м3.
де:
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З метою отримання експериментальних даних та виконання
розрахунків на основі модернізованої лабораторної установки, були
проведені експерименти в широкому діапазоні чисел Re (від ламінарного
режиму до турбулентного, Re>10000).
Замір температур здійснюється термопарами, сигнал від яких
подається на вхід аналого-цифрового перетворювача. Програмним шляхом
розраховується узагальнюючий критерій ефективності Ук і визначається
його оптимальне значення в межах застосовуваних інтервалів температур
(15…60 ), витрат теплоносіїв (до 12 м3/год), вартості капіталовкладень і
технологічних затрат. Програмне забезпечення реалізує виведення
результатів в реальному часі за рахунок подачі відповідної інформації в
реєструючий пристрій (в комп’ютері використовувалась SCADA системи
LabView).
Розроблений метод може бути використаний для визначення
оптимального значення поверхні теплообмінників, що проектуються.
Перелік посилань
1.
Маньковский О.Н., Толчинский А.Р., Александров М.В..
Теплообменная аппаратура химических производств. М.-Л., Химия, 1976.
Бабиченко А.К.. Помислові засоби автоматизації, Харків,
2.
2001.-572с.
Виноградова Т.В., Сидоренко С.В.. Експериментальне
3.
дослідження оптимальних режимів роботи нормалізованого блочного
графітового теплообмінника//Зб. тез доповідей уч. Х Міжнар.наук.практ.конф., «Екологія. Людина. Суспілсьво»\Уклад. Бенатов Д.Е.. К.:
НТУУ «КПІ», 2007.
4. Івачкін Я.О., Сидоренко С.В.. Дослідження критерія ефективності
роботи теплообмінника з теплоносіями без фазових перетворень//Зб. тез
доповідей уч. ХІ Міжнар.наук.-практ.конф., «Екологія. Людина.
Суспілсьво»\Уклад. Бенатов Д.Е.. К.: НТУУ «КПІ», 2008.
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УДК 66.066
ПРОЦЕС ОДЕРЖАННЯ ПАЛИВА БІО-100
магістрант Гладкова О.О., к.т.н., доц. Рябцев Г.Л.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

Інтенсивне використання автомобільного транспорту та висока
вартість нафтопродуктів, як ніколи гостро поставили перед людством такі
задачі, як захист екології та пошук нетрадиційних видів палива, які могли
б зменшити залежність від палива нафтового походження. В Україні для
вирішення поставлених задач було розроблено біопаливо БІО-100.
Біопаливо БІО-100, що є сумішшю біоетанолу та легких бензинових
фракцій, має ряд безперечних переваг. Серед них – висока
антидетонаційна стійкість, відсутність добавок, що підвищують клас
небезпеки, низький вміст ароматичних вуглеводнів, а також знижена
температура згорання, яка зменшує теплове навантаження і знос двигуна.
Але головне – біопаливо відповідає екологічним нормам Євро-3, що є
важливим чинником, враховуючи прагнення України вступити до ЄС.
Процес одержання БІО-100 складається з трьох етапів: процесів
виробництва біоетанолу й легких вуглеводневих фракцій та отримання в
подальшому їхньої суміші.
Біоетанол – це звичайний етиловий спирт, що отримують в процесі
переробки рослинної сировини, головним чином для використання в якості
палива. Сировиною для виробництва біоетанолу є рослинні відходи
сільського господарства, які містять крохмаль чи цукор.
Сучасна промислова технологія одержання етилового спирту з
нехарчової сировини включає наступні стадії:
– підготовка і подрібнення сировини;
– ферментація – розщеплювання крохмалю до спирту під дією
дріжджових ферментів. Для цієї мети застосовують рекомбінантні
препарати альфа-амілази, одержані біоінженерним шляхом, – глюкамілазу,
амілосубтілін;
– ректифікація браги, здійснювана, зазвичай, у колонних апаратах із
контактними елементами у вигляді сітчастих тарілок.
Технологія біоетанолу схожа із одержанням звичайного харчового
спирту, проте має ряд відмінностей:
– все частіше для виробництва паливного етанолу застосовують
«мокрий» спосіб виробництва, тоді як для виробництва харчового спирту
застосовується «сухий» (у «мокрому» процесі спочатку виділяють глютен і
крохмаль, що спрямовують на виробництво етанолу, у «сухому» глютен не
виділяють);
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– завод по виробництву біоетанолу має, як правило, дві
ректифікаційні колони на відміну від заводу харчового спирту, де таких
колон п’ять;
– для виробництва паливного біоетанолу потрібно проводити
додаткове зневоднення продукту на молекулярних ситах або
первапорацією.
Легкі вуглеводневі фракції доцільно виготовляти на міні-НПЗ.
Основна ідея такого заводу полягає в оперативному і досить економічному
виробництві різних видів палива з доступних джерел сировини. Класичним
варіантом такого заводу є спрощений блок атмосферної перегонки,
завданням якого є перегонка газового конденсату з одержанням
прямогінного бензину, проміжних дистилятів, наприклад, дизельного
палива, і мазутного залишку. Основою класичної схеми атмосферної
перегонки є тарілчаста ректифікаційна колона, де нагрітий в трубчастій
печі газовий конденсат поділяють на три основні фракції – бензинову,
дизельну та мазутну.
При цьому проблему отримання легких фракцій високої якості
можна вирішити, увівши до класичної схеми міні-НПЗ мембранний
первапораційний апарат. Бензинову фракцію подають у цей апарат.
Завдяки роздільним властивостям мембрани, крізь неї проходитимуть
лише легкі високооктанові фракції, а важкі повертатимуться до колони у
вигляді флегми.
Застосування пропонованої схеми дозволить довести нафтопродукти
до норм чинних стандартів, не застосовуючи шкідливі для довкілля
ароматичні вуглеводні, а також зменшити масову частку сірки й свинцю в
одержуваному продукті, підвивши його екологічність.
Отже, виробництво БІО-100 цілком можливе на спиртовому й
нафтопереробному заводах невеликої продуктивності, що дозволить
орієнтувати одержувану продукцію місцевим споживачам, зокрема,
аграріям.
Паливо БІО-100 є дуже перспективним і цілком здатне завоювати
значну частку українського ринку. Безумовно, БІО-100 потребує
остаточного доопрацювання, потрібно проводити ходові випробування для
покращення його якостей. Та через певний час ми будемо мати паливо, яке
нічим не поступається європейським зразкам.
Перелік посилань:
1. Рябцев Г.Л. Биоэтанол от А до Я // Терминал. - 2008. - № 13. - С. 6-15.
2. Рябцев Г.Л. Анализ украинского рынка мини-НПЗ // Терминал. - 2005. № 47. - С. 6-13.
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УДК 621.181.7: 662.642.2
ПРОЦЕС ОДЕРЖАННЯ БІОЕТАНОЛУ
магістрант Лобач В.В, к.т.н., доц. Рябцев Г.Л.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Обмежена кількість власної нафти в Україні й висока вартість її
імпорту роблять актуальною задачею пошук нетрадиційних палив, які
змогли б частково замінити паливо нафтового походження при його
використанні в існуючих двигунах.
Одним із таких нетрадиційних продуктів є біоетанол – зневоднений
етанол, вироблений з біологічно відновлюваної сировини головним чином
для використання як моторне паливо. Технологія біоетанолу схожа з
одержанням харчового спирту, проте має ряд відмінностей:
– якщо для одержання харчового спирту застосовується «сухий»
спосіб виробництва, то для паливного етанолу – «мокрий»;
– завод з виробництва біоетанолу має, зазвичай, дві ректифікаційні
колони, тоді як завод харчового спирту – п’ять;
– щоб одержати паливний біоетанол, потрібно здійснити додаткове
зневоднення продукту (до масової частки етанолу 99,8 %).
Метою цієї роботи є розроблення наукових основ та
експериментальне дослідження процесу одержання біоетанолу, зокрема
первапораційного розділення суміші етанол – вода, створення методики
розрахунку мембранного апарата для зневоднення етанолу-сирця, надання
рекомендацій щодо її практичного впровадження. Для досягнення цієї
мети було вирішено такі завдання:
– визначено об’єкт і предмет дослідження – процес одержання
біоетанолу на прикладі дослідження первапораційного зневоднення суміші
етанол – вода з масовою часткою етанолу 95 % і технологічні параметри
процесу одержання біоетанолу в первапораційному апараті за умов
атмосферного тиску на вході в апарат і температури суміші 50...70 °С;
– 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. Установлено, що для
зневоднення паливного етанолу на заключній стадії його виробництва
доцільно застосовувати первапорацію, оскільки вона дозволяє уникнути
недоліків застосовуваного на сучасних підприємствах зневоднення на
молекулярних ситах;
– здійснено моделювання процесу одержання біоетанолу, зокрема
встановлено, що перенесення речовини в первапораційній мембрані можна
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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 молекули, що
дифундує, не потребує енергетичних затрат, чи як активований,
зумовлений випадковим збільшенням кінетичної енергії молекули, що
дифундує; десорбції речовини з протилежного боку мембрани;
– установлено, що найприйнятнішою для реалізації процесу є
гідрофільна первапораційна композиційна мембрана Владіпор, яка являє
собою непористий полімерний плівковий матеріал на основі фторопласту
Ф42Л на підкладці з лавсану з роздільним шаром завтовшки 10 мкм;
– проведено експериментальні дослідження процесу одержання
біоетанолу, а саме розроблено методику проведення експериментів,
оцінено похибки вимірювань, розроблено конструкцію мембранного
пристрою для експериментального визначення коефіцієнтів дифузії і
констант проникності компонентів суміші етанол – вода. Визначено, що
ступінь набухання обраних мембран в етанолі становить 0,7 %, у воді –
18,1 %; коефіцієнт дифузії етанолу в мембрані – 1,48 · 10–10 м2/с, води –
1,55 · 10–10 м2/с; потік проникності етанолу – 0,004 кг/(м2 · год); води – 1,15
кг/(м2 · год);
– на основі одержаних експериментальних даних перевірено
адекватність математичної моделі і зроблено висновки стосовно
можливості її застосування для опису процесу одержання біоетанолу;
– запропонувано технологічну схему виробництва біоетанолу
мокрим способом із використанням первапорації та розроблено
рекомендації щодо її впровадження.
– розроблено методику інженерного розрахунку й розраховано
мембранний апарат із плоскими мембранами, призначений для
зневоднення суміші етанол – вода з переважною часткою етанолу.
Основні результати роботи апробовано на двох науково-практичних
конференціях [1, 2]. Підготовлено до друку одну статтю.
Перелік посилань
1. Лобач В.В., Рябцев Г.Л. // Зб. тез доп. ХI Міжнар. наук.-практ. конф.
«Екологія. Людина. Суспільство». – К.: НТУУ «КПІ», 2008. – С. 178.
2. Лобач В.В., Рябцев Г.Л. // Зб. тез доп. наук.-практ. конф. «Обладнання
хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів». – К.: НТУУ
«КПІ», 2008. – С. 18-19
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УДК 66.045
ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ РЕГУЛЯРНОЇ НАСАДКИ
магістрант Донець О.Є., к.т.н., доц. Степанюк А. Р.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Гідравлічні характеристики насадок роблять вирішальний вплив на
ефективність роботи насадкових колонних апаратів.
Регулярні структуровані насадки, з максимальною поверхнею
контакту фаз, знаходять широке використання в різних галузях
промисловості при проведенні тепло- і масообмінних процесів в системах
рідина-пар.
Оптимізація геометрії каналів регулярних насадок являється
актуальним завданням сьогодення при розробці нових конструкцій
насадок, в тому числі при математичному моделюванні процесів
тепломасообміну в шарі насадки зі складною геометричною
конфігурацією.
Форма поперечного перерізу канала, товщина стінок і лінійні
розмірів цих каналів можуть бути кардинально різними.
Оптимальна конструкція регулярної насадки має задовільняти
наступні вимоги: високорозвинута питома поверхня; мінімальний
гідравлічний опір;
відсутність застійних зон;
рівномірність
газорозподілення; забезпечення турбулізації потоку.
З урахуванням цих вимог найбільший інтерес становить насадка у
вигляді системи паралельних кналів.
Канали в регулярних насадках можуть бути різної форми:
циліндричної, стільникової, а також пятикутного, квадратного чи
трикутного перерізу.
Розглянемо вплив форми і розмірів каналів ( F,a,П,Н – відповідно
площа, довжина сторони, периметр, висота поперечного перерізу) на
розподілення швидкостей по перерізу канала можна визначити по формулі:
для каналів круглого перерізу
R
u 2w 1
,
R
де u – швидкість потоку в даній точці поперечного перерізу
канала,м/с; w0 – середня швидкість потоку; R0=de/2 – радіус канала, м; R –
поточний радіус канала, м;
для каналів прямокутного перерізу
2
2γ
u
w 1
,
3
δ
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де γ – потточна відсстань від стінки каанала, м; δ – шири
д
ина прямо
окутної
щілини, м;
т
ого перерізу
для каналів трикутно
1 x
x
y
u 45w
4
1
,
3 h
h
h
де h – висота рівнобедрреного тррикутника, м; x, y – потоочні коорд
динати
точки визначен
ння швидккості u.
З точки зору ріввномірноссті газорозподілен
ння при рівних умовах
у
переваагу маютьь квадраттні канали
и, які доззволяють розвити велику акктивну
поверххню, а таккож забеззпечити більш
б
«зап
повнений
й» профільь швидко
ості.
З умови
За
и, що бллоки насаадки утво
орюють в попереечному перерізі
п
квадраат розміроом а×а, тоді:
т
еквівалентни
ий діамеетр канаала de=4F
F/П, питтома поверхня
Sпит.=44ε/de,
д ε – кваазіпорізність одини
де
ичного кааналу
Д
Для
мод
делюванняя і досллідження гідродин
намічних характер
ристик
насадккових коолон скоонструйоввана лабораторнаа установвка, яка дасть
можли
ивість ви
ивести яккісні залеежності для хараактеристи
ики насад
дкових
пристрроїв, умовв їхнього використтання та подальшо
п
ого вдоскооналення.

1-насадккова колона; 2 – веентилятор
р; 3 – ротааметр; 4-д
диференц
ційний
маномеетр; 5 – ро
отаметр.
Ри
ис.1 - Схем
ма лаборааторної установки
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УДК 533.581; 621.593
ПРОЦЕС ЗНЕВОДНЕННЯ ЕТАНОЛУ НА МОЛЕКУЛЯРНИХ
СИТАХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИСОКООКТАНОВОЇ КИСНЕВОЇ
ДОБАВКИ
магістрант Козіцька О.О., к.т.н., доц. Рябцев Г.Л.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Із кожним роком як і в Україні, так і в усьому світі все гостріше
постає питання щодо вирішення проблеми зменшення запасів нафти
шляхом пошуку нетрадиційних палив або хоча б часткової заміни
вуглеводневого палива . Також актуальною задачею являється підвищення
екологічних вимог до двигунів внутрішнього згоряння.
Уведення зневодненого етанолу в бензин забезпечує підвищення
октанового числа моторного палива, зменшує його витрату, знижує
токсичність відпрацьованих газів та збільшує пробіг автомобіля. Перехід
європейських країн на бензини, що відповідають нормам Євро дозволить
значно оздоровити екологічну ситуацію. Автомобільні бензини, що
випускають за цими нормами, відрізняються підвищеним вмістом кисню,
що зумовлено наявністю в них нижчих спиртів і простих ефірів
(оксигенатів), одним з яких є етанол.
Проте, застосування етанолу як компонента моторного палива
потребує глибокого видалення води, тобто дегідратацію чи абсолютування,
оскільки, навіть незначний вміст води знижує якість паливної суміші та
може спричинити пошкодження двигуна.
Метою даної роботи є розроблення наукових основ та
експериментальне дослідження процесу зневоднення етанолу на
молекулярних ситах, створення методики розрахунку адсорбційного
апарата, надання рекомендацій щодо її практичного впровадження. Для
досягнення цієї мети сформульовано такі задачі:
− здійснити моделювання процесу зневоднення етанолу, а саме
добір і розв’язання фізико-математичної моделі зневоднення суміші етанол
– вода на молекулярних ситах;
− провести експериментальні дослідження процесу зневоднення
етанолу на молекулярних ситах, 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 зневоднення;
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− на
основі
запропонованої
фізико-математичної
моделі
розрахувати та розробити конструкцію адсорбційного апарата для
зневоднення суміші етанол – вода з масовою часткою етанолу 95 %;
− запропонувати технологічну схему процесу зневоднення етанолу
з використанням молекулярних сит та розробити рекомендації щодо її
впровадження.
На попередньому етапі роботи було:
− визначено об’єкт і предмет дослідження – процес отримання
високооктанової кисневої добавки на прикладі дослідження зневоднення
суміші етанол – вода з масовою часткою етанолу 95 % на молекулярних
ситах і технологічні параметри процесу зневоднення етанолу в
адсорбційному апараті, 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 високооктанової кисневої добавки;
− підібрано методику перевірки адекватності математичної моделі
результатами експериментальних досліджень;
− здійснено первинне моделювання процесу зневоднення етанолу
на молекулярних ситах – цеолітах. Установлено, що:
молекулярні сита – це синтетичні цеоліти, мікропористий матеріал з
характерною тривимірною сітчастою структурою й розмірами пор 3...10 Å;
під час зневоднення етанолу на цеолітах, молекули води діаметром 2,5 Å
поглинаються, а молекули етанолу (4 Å) – проходять крізь шар цеоліту;
адсорбція на цеолітах має ряд характерних особливостей порівняно з
іншими адсорбентами: значна адсорбційна здатність у великому інтервалі
тисків пари; адсорбційна ємність за водою близька до максимального
насичення; велика адсорбційна здатність за підвищених температур (при
100 °С 15...16 %); можливість використовувати практично повну
адсорбційну ємність; добре виражена вибірковість сорбції полярних
молекул.
Подальші дослідження буде спрямовано на:
− адаптування фізико-математичної моделі розділення на
молекулярних ситах для умов зневоднення суміші етанол – вода, що
дозволить застосовувати запропоновану математичну модель для опису
процесу отримання високооктанової кисневої добавки;
− добір адсорбенту, найприйнятнішого для реалізації процесу;
− розроблення технологічної схеми виробництва біоетанолу мокрим
способом; апробацію основних результатів роботи на двох науковопрактичних конференціях.
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УДК 678.057.2(048.8)
АНАЛІЗ МЕТОДІВ І КОНСТРУКТИВНОГО ОФОРМЛЕННЯ
ПРОЦЕСУ КАЛАНДРУВАННЯ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ І
ГУМОВИХ СУМІШЕЙ
магістрант Кудренко О.О., магістрант Кулініч С.І.,
к.т.н., доц. Мікульонок І.О.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Методи переробки полімерних композицій і гумових сумішей на
валкових машинах, а також розширення номенклатури і параметрів
одержуваних виробів поставили перед конструкторами провідних
організацій-розробників завдання створення достатньо великої кількості
каландрів різних типів, розташування валків яких забезпечує необхідний
вплив на перероблюваний матеріал, заданий технологією процес руху
формованого плівкового, рулонного або листового виробу, а в деяких
випадках і взаємодія його з теплоізоляційною або армувальною основою, а
також захисним або декоративним покриттям.
Аналіз існуючих конструкцій каландрів дозволяє здійснювати їх
класифікацію за такими характерними ознаками: за видом
перероблюваного матеріалу (каландри для переробки полімерів і пластмас,
а також каландри для переробки гумових сумішей); за призначенням; за
кількістю валків; за схемою розташування валків; за способом обігріву
валків; за методом компенсації прогину валків; за характером тиску валків
на матеріал; за схемою привода (рис. 1).
Найцікавішою з перерахованих є класифікація каландрів за схемою
розташування валків, що якнайбільш повно характеризує конструктивні,
технологічні можливості агрегатів та їх призначення. При цьому схему
каландра визначатиме сукупність відрізків, що проходять через поздовжні
осі сусідніх валків у поперечній вертикально січній площині (рис. 2).
Наведені схеми дозволяють оцінити різноманіття конструкцій і
тенденцій в області конструювання каландрів для переробки пластичних
мас і гумових сумішей.
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Рис. 1 - Класифікація валкових машин для переробки пластмас і
гумових сумішей

Рис. 1 – Схеми каландрів з валками однакового діаметра
Вибір каландра залежить від його призначення, виду перероблюваного
матеріалу, наявності виробничих площ, допусків на товщину одержуваної
продукції та інших факторів. Останнім часом спостерігається тенденція
розробки каландрів, що мають невеликі габарити, малу питому енерго- і
металоємність, відрізняються зручністю в обслуговуванні та експлуатації,
споряджені оригінальними допоміжними пристроями для компенсацій
прогину валків, регулювання величини міжвалкових проміжків, клиновими
й перемішувальними пристроями. При цьому найбільш широко
застосовуються чотиривалкові S-, Z-, L- і Г-подібні каландри, що
задовольняють більшість із зазначених вимог.
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УДК 532.137: 666.97
ОРІЄНТАЦІЯ ДИСПЕРСНОЇ АРМАТУРИ ПРИ ПЛОСКОМУ
ПУАЗЕЙЛЕВОМУ ПЛИНІ ФІБРОБЕТОННОЇ СУМІШІ
магістрант М.Т.Довжик, к.т.н., доц. І.А.Андреєв
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
В процесі віброекструзії фібробетону здійснюється природна
орієнтація фібр за рахунок деформацій зсуву, які виникають при плині
композиційного матеріалу у каналі бункера віброекструдера, тобто
виникає можливість більш ефективно використовувати армуючі
властивості фібр і виготовляти більш тонкостінні вироби порівняно з
традиційною технологією. У фібробетоному виробі дисперсна арматура
повинна розташовуватися таким чином, щоб при навантаженні композиції
у роботу включалася якнайбільша кількість фібр.
Раніше були отримані формули для розрахунку орієнтації фібр при
плині суміші у каналах, що звужуються і наведені відповідні графіки. В
останніх конструкціях віброекструдерів має місце також плин у каналах,
які можна розглядати як плоскі щілини. Тому задачею роботи є визначення
ступеня орієнтації дисперсної арматури при плині фібробетону між
плоскими паралельними нерухомими стінками. Розрахункова сема подана
на рисунку 1.
Фібробетонна суміш, яка знаходиться у
вібраційному
полі,
являє
собою
псевдоньютонівську рідину. При усталеному
ламінарному ізотермічному плині нестисливої
ньютонівської рідини у плоскій щілині
шириною 2h, що складається з паралельних
пластин (плоскому пуазейлевому плині)
рівняння для розподілу швидкостей має вигляд:
Рис.1 – Розрахункова
⎡ ⎛ y ⎞2 ⎤
схема процесу
U ( y ) = U ⎢1 − ⎜ ⎟ ⎥
⎢⎣

⎝ h ⎠ ⎥⎦

(1)
де U – швидкість на осі канала (або максимальне значення швидкості
у плоскій щилині), м/с.
З рівняння (1) знаходимо швидкість зсуву:
γ = −

2Uy
h2

Час перебування фібробетонної суміші на ділянці довжиною l:
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t=

l
=
U ( y)

l
⎡ ⎛ y ⎞2 ⎤
U ⎢1 − ⎜ ⎟ ⎥
⎢⎣ ⎝ h ⎠ ⎥⎦

3)

Використтовуючи рівняння (2) і (3) отримаєм
В
мо величчину дефо
ормації
зсуву:
γ = γt =

2 yl
h − y2
2

4)
К нахи
Кут
илу фібр α відноссно осі плину
п
в результат
р
ті проход
дження
сумішшю ділян
нки довжи
иною l моожна визн
начити нааступним чином:
α = arcctgγ = arcctgg

2 yl
h − y2
2

5)
Р
Розглянем
мо прикллад плинуу фібробеетонної суміші
с
у плоскій щілині
ширин
ною 2h= 0,04
0
м і довжиною
д
ю l= 0,2 м.
м Кут наххилу фібрр α відноссно осі
плину розрахууємо за допомого
д
ою форму
ули (5). Результаати розраахунків
наведеені на риссунках 2 і 3.

Рис.3 – Серреднє знач
чення
Рис.2 – Орієнттація фібрр по
кута нахилу фібр α залежн
но від
ши
ирині канаалу
відноосної ширрини канал
лу
З рисункків 2 і 3 бачимо як змінюється орієнтуван
о
ння дисп
персної
арматуури по ши
ирині кан
налу і впллив співвіідношенн
ня розміріів каналу на кут
α.
Через те, що розташуввання ди
исперсної арматурри у вирообі впливає на
власти
ивості фібробето
ф
ону, прри консструювання вібрроекструззійного
обладн
нання цее необхід
дно врахоовувати, а для пеевної оріієнтації фібр
ф
в
екструудаті – вж
живати необхідні зааходи.
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УДК 66.045
ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ НЕРЕГУЛЯРНОЇ НАСАДКИ
магістрант Гусєв П.С., к.т.н., доц. Степанюк А. Р.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Насадкові колони знаходять широкого застосування в промисловості
при проведенні процесів абсорбції, ректифікації та рідинної екстракції. К
перевагам насадкових колон можна віднести високу ефективність та
широкий інтервал стійкої роботи, невисоку вартість та простоту
конструкції, невеликий гідравлічний опір, що особливо важливо для
вакуумних колон.
В якості контактних приладів використовуються регулярні та
нерегулярні насадки. Нерегулярні насадки, як правило, знаходять
застосування у колонах невеликого діаметра та при переобладнанні
тарілчастих колон. Їх перевага полягає в тому, що вони менш чутливі до
початку розподілення зрошення, мають більш низьку вартість та значно
простіші у обслуговуванні.
При створенні нових насадок ставляться наступні цілі: збільшення
ефективності процесу масопередачі і розширення інтервалу стійкої роботи
апарата (як по газовій, так і по рідкій фазам). Для досягнення вказаної мети
насадки повинні задовольняти певним вимогам:
- висока ефективність;
- низький гідравлічний опір;
- висока пропускна властивість;
- високий діапазон завантаження по рідині і газу;
Окрім того, важливішими вимогами є простота конструкції та
доступність виготовлення насадок, низька матеріалоємність, корозійна
стійкість. Насадка із достатньо гарними технологічними показниками
може бути рекомендована для широкого застосування, якщо розроблена
технологія ії масового виготовлення. З урахуванням цих вимог найбільший
інтерес становить насадка в якій рідина буде розподілятися плівкою, що
омиває профільну поверхню насадки.
Насадка повинна створювати якомога менше центрів в яких
утворюватимуться каплі, або струмені рідини. Плівковий характер току
рідини з елементів насадки при мінімальному значенні уносу сприяє
зниженню гідравлічного опору насадки. Геометрія насадки повинна бути
такою щоб кожен елемент насадки стикався із сусіднім по найменшій
площі, бажано щоб цей контакт був точковим. Таким чином не виникатиме
блокування поверхні насадки та виникнення застійних зон, яке може
виникати при контакті поверхонь із великим радіусом. Це особливо
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важли
иво у вип
падку при
исутності в газовіій і рідин
нній фазаах домішок, які
можутть полімееризувати
ися створривши шар
ш
тверд
дих осадів на по
оверхні
насадкки. В цьоому випад
дку зменшується вільний переріз кколони, вільний
в
об’єм та питоома поверрхня нассадки, що
о призвоодить до погіршеення ії
робочи
их характтеристик.
Дляя дослідж
ження харрактеристтик насад
дкових
контакктних прристроїв сконструуйована дослідна
д
лаборатоорна усттановка
(Рис.1), яка дасть можливіість виввести яккісні заалежностіі для
характтеристики
и насадккових при
истроїв, умов їхнього ви
икористан
ння та
подалььшого вдоосконален
ння.
Р
Розглянем
мо деякі залежност
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УДК 66.081.63
ДОСЛІДЖЕННЯ ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ЗВОРОТНІМ
ОСМОСОМ
магістрант Юдіна А.В., к.т.н., доц. Сидоренко С.В.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Зворотній осмос дає змогу очищати воду від солей, колоїдних
частинок, барвників та інших часток. Він є одним із основних ефективних
способів очищення і знесолення природних вод, так як витрати енергії в
даному випадку є порівняно мінімальними.
Створена лабораторна установка для комплексного очищення питної
води з використанням наступних стадії процесу, що здійснюються в
апаратах, які представленні на схемі установки (рис.1):
•
механічне очищення води, відбувається в фільтрі 3, в якому
картридж виготовлений з поліпропіленового волокна. Тут затримуються
різні механічні домішки, такі як пісок, іржа, мул. Вагомою перевагою
таких фільтрів є те що, поліпропіленове волокно не вступає в реакцію з
хімікатами і не руйнується під дією бактерій;
•
адсорбція хлору і інших летких субстанцій, що проходить у
вугільному фільтрі 5, який має в своєму складі дрібнозернисте активоване
вугілля. Фільтр даного типу очищує від часток до 10 мікрон та видаляє з
води 99% хлору та 96% свинцю.
•
зворотній осмос, що здійснюється в мембранному модулі 9, є
заключною стадією очищення води. Напівпроникна мембрана, що
скручена в рулон, видаляє з води 96-98 % розчинених у воді з’єднань, а
також бактерії та віруси. Площа мембрани 1,5 м2. При тиску 0,3 МПа
очищається 3 л чистої води за 20-30 хвилин. Але коли тиск в трубопроводі
менший від 0,28 МПа, слід використовувати насос (помпу), перепад тиску
після нього досягає 0,6МПа. Продуктивність установки по перміату
змінюється шляхом регулювання розмірів отвору дросельної шайби 14 на
виході ретанту, що дозволяє розширити експериментальні можливості
установки.
В ході проведення ознайомчих дослідів спостерігалось зменшення
жорсткості води в перерахунку на NaCl з 300 мг/л на вході в установку до
8 мг/л в перміаті.
Вимірювання концентрацій здійснюється на виході, після фільтрів 3, 5
та мембрани 9 концентратоміром TDS, який занурюється відповідно в
ємності – збірники 1, 4, 6, 10, 12. на основі цих даних проводиться
моніторинг ресурсу роботи основних елементів установки з метою
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Рис. 1 – Схемаа установкки для очи
ищення води
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отного
осмосу
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УДК 628.5.66.002.08
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ УТВОРЕННЯ ТВЕРДИХ КОМПОЗИТІВ
ІЗ ЗАДАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
д.т.н, проф.. Корнієнко Я.М., магістрант Райда В.В., асистент Гатілов K.O.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Збереження екологічної рівноваги при землекористуванні в Україні є
найважливішою задачею подальшого розвитку країни в сучасних умовах
динамічного розвитку продуктивних сил.
Традиційні способи компенсації втрат родючості шляхом внесення
мінеральних добрив в сучасних умовах є недостатніми, оскільки необхідно
регенерувати вміст гумусу в ґрунті. Серед комплексних заходів,
спрямованих на вирішення цієї задачі, важливе місце займає створення
нового покоління гуміново-мінеральних добрив, які б компенсували втрати
не тільки мінеральних, але й гумінових речовин.
Тому розробка способу та теоретичних засад технології створення
багатошарових гуміново-азотних композитів із заданим співвідношенням
поживних і стимулюючих речовин є актуальною.
Найбільш прийнятним способом реалізації нової технології є
проведення багатофакторних процесів зневоднення і грануляції рідких
промислових відходів на основі водних розчинів сульфату амонію і
гумінових речовин з одержанням багатошарових твердих композитів із
заданими властивостями.
Для організації безперервного процесу гранулоутворення необхідно
стабілізувати дисперсний склад шару за рахунок нових центрів грануляції.
Функція джерела та стоку має вигляд:
ϕ ( D) =

∂g
∂g 3Λg
+ 2[Λ
−
] + Sψ Kg ,
∂τ
∂D D

(1)

g – функція масового розподілення гранул, мм-1; τ – час, год.; D – поточний
діаметр гранул, мм; S – функція сепаратора; Λ – лінійна швидкість росту
гранул мм/год.; К – константа вивантаження, год-1; φ – функція джерела та
стоку гранул, (мм·год.)-1.
Для того щоб реалізації безперервного та стаціонарного процесу,
необхідно стабілізувати дисперсний склад ( ∂g / ∂τ = 0 ), це досягається за
рахунок подрібнення частинок великих гранул в апараті.
Тоді функція джерела та стоку набуває вигляду:
ϕ ( D) = 2[Λ

∂g 3Λg
−
] + Sψ Kg.
∂D D

53

(2)

Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених

У випадку коли потужність внутрішнього джерела є недостатньою,
застосовують зовнішній рецикл, еквівалентний діаметр якого і витрата
розраховуються відповідно за формулами:
D p = Dn − 2Λτ ,

Gp =

3
p
3
n

D

(3)

Gn ,

(4)
де Dp – початковий діаметр рециклу, мм; Dп – діаметр продукту, мм; де Gp
– масові витрати рециклу, кг/с; Gп – масові витрати продукту, кг/с.
Для розв’язку рівняння (2) і (3) необхідно експериментально
визначити ψ, Λ, k, і g
При комплексному вирішенні
поставлених задач реалізується
стабільний безперервний рецикловий процес одержання багатошарових
твердих композитів із заданим властивостями, які сприятимуть
впровадженню в Україні принципів сталого розвитку.
D
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УДК 676.01
ПРОЦЕС ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ПАПЕРУ
магістрант О.М. Лисенко,к.т.н., проф. В.М. Марчевський,
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

В паперовій промисловості одним з основних процесів є процес
переносу тепла при сушінні. Але, нажаль, для точних розрахунків цього
процесу в літературі не знайдено залежності коефіцієнта теплопровідності
від вологості паперу. Тому метою роботи є дослідження процесу переносу
тепла в папері теплопровідністю при різних значеннях вологості.
Явище теплопровідності паперу полягає в передачі енергії в формі
тепла в нерівномірно нагрітому тілі [1]. Коефіцієнт теплопровідності λ
може бути обчислений за допомогою молекулярного розгляду.
Механізм переносу тепла полягає в тому, що молекули перетинають
площину від більш нагрітого тіла до менш нагрітого, в результаті виникає
перенос енергії. За одиницю часу через одиницю поверхні пройде близько
1/6 nv . Тут n – число молекул в одиниці об'єму, а v - середня швидкість
молекул. Молекули, що
перетинають площину, здійснили останнє
зіткнення в середньому на відстані l від площини, а ε – середня енергія.
Після ряду перетворень отримуємо формулу для визначення
1 ⎡
∂ε ⎤
1
∂ε ∂T
Qz = nv ⎢ −2l ⎥ = − nvl
, (1), введемо позначення
∂z ⎦
∂T ∂z
6 ⎣
3

кількості тепла:
теплоємності: c ≡

∂T
∂ε
. Тепер (1) приймає наступний вигляд: Qz = −λ , (2),
∂T
∂z

1
3

де λ = nvcl , λ – виражає коефіцієнт теплопровідності через основні
молекулярні величини.
Для визначення кількості тепла, що проходить через одиницю
поверхні паперу в одиницю часу в напрямку осі Ох, скористаємося
законом Фур'є, згідно якому q = −λ

∂t
(t − t )
∂t
= C1 = c1 c 2 ,
. З огляду на те, що
∂x
∂x
δ

∂t
у вираження закону Фур'є одержимо:
∂x
λ
q ⋅δ
q = ( tc1 − tc 2 ) ,
звідки λ =
δ
+t

після підстановки значення

(3)

З рівняння (3) витікає, що на лабораторній установці необхідно
виміряти різницю температур на зовнішніх поверхнях паперу tc1 − tc 2 ,
товщину паперу δ та величину теплового потоку.
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Розроблена лабораторна усстановка,, яка забеезпечує в стаціонаарному
Р
режим
мі вимірю
ювання вищ
щевказан
них парам
метрів, при
иведена н
на рисункку 1.

1 – зразки вологого паперу; 2 – нагріввач; 3 – теермопари; 4 – плитта;
5 – ізоляційні стінки
Рисс. 1 - Лабоораторна установкка для досслідженняя процесу
у
теплопрровідностті паперу
П
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Ф Григоорьев Б. А. Теплломассообмен: Уч
чебное
пособи
ие для вузов. – 2-ее изд., исп. и доп. – М.: Изд
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УДК 532.137: 666.97
ПРОЦЕС ЛАМІНАРНОГО КОНВЕКТИВНОГО ЗМІШАННЯ У
КОНІЧНОМУ КАНАЛІ
магістрант В.М.Столінець, к.т.н., доц. І.А.Андреєв
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Процес змішання компонентів суміші є важливим фактором, що
впливає на фізико-механічні властивості і зовнішній вигляд кінцевої
продукції. Багато які процеси змішання твердих речовин з рідинами,
(наприклад, диспергування технічного вуглецю, пігментів і волокон у
полімерах) можна розглядати, як змішання рідин [1], оскільки у даному
випадку процес змішання полягає, як правило, у розподілу невеликої
кількості сильно наповненого полімеру всередині системи. Перемішування
при ламінарному плині дуже відрізняється від змішання в умовах
турбулентного режиму. Ламінарне конвективне змішання має місце при
застосуванні високов’язких середовищ: в процесі переробки полімерів, при
віброекструзії фібробетону і т. ін. Кількісним критерієм ламінарного
змішання є ступінь збільшення площі поверхні розділу між компонентами,
яка у свою чергу залежить від сумарної деформації і початкової орієнтації
поверхні. Вирішення задачі змішання у плоских збіжних симетричних і
несиметричних каналах було надано у роботах [2,3].
Задачею даної роботи є з'ясування відмінності процесу простого
змішання в умовах ламінарного плину при відсутності дифузії, який
здійснюється у конічному каналі порівняно зі змішанням у плоских
збіжних каналах. Розрахункова схема процесу подана на рис. 1. Початок
координат вибраний у вершині конуса, який утворюється при подовженні
бічної поверхні зрізаного конуса. Передбачається, що всі прямі лінії, які
радіально виходять через початок координат, є лініями плину, а перепад
тиску у каналі підтримується постійним.
При розгляді процесу використовується феноменологічний підхід,
який приймає високов’язку суміш, як однорідне ізотропне середовище, а
про структуру суміші робляться лише загальні застереження.
У випадку ізотермічного плину ньютонівської рідини за рахунок
перепаду тиску ΔP у конічному каналі довжиною L витрата
розраховується за формулою [1]:
R13 ⋅ R23
3 ⋅ π ⋅ ΔP
q=
⋅
,
(1)
8 ⋅ μ ⋅ L R12 + R1 ⋅ R2 + R22
де μ – вібров'язкість суміші, Па.с; R1 – більший внутрішній радіус зрізаного
конуса, м; R2 – менший внутрішній радіус зрізаного конуса, м.
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Фор
рмула длля розрахуунку радііальної
ш
швидкост
ті поданаа у літерратурі [4]. При
р
розгляді
процеесу
у
сфер
ричних
к
координа
атах цю формулу
ф
м
можна зап
писати
у вигляді:
c cos
c 2 ϕ − coos 2 ϕ0
Ur =
(2)
,
r2

(

д c=
де

)

3⋅ q
; 2ϕ
ут при
2 0 – ку
2 ⋅ π (1 + 2 ⋅ ϕ0 )(1 − ϕ0 ) 2

ввершині конуса, рад; ϕ – поточни
ий кут,
р
рад;
r – поточний
п
м.
радіус, м
Виккористовууючи ріввняння (1
1) і (2)
а
авторами
були отрримані ан
налітичні вирази
Рис.11 – Розраахункова схема
с
д
для
розр
рахунку середньоої по довжині
д
проц
цесу
к
каналу
дееформаціії зсуву γ (ϕ ) і сер
редньої
деформації зсувву у всьом
му конічн
ному канаалі, γ :
3
⎛
⎞
L22 − L12 ⎜ sin 3 ϕ0 − sin 5 ϕ0 ⎟
2
2
3
5
L2 − L1 sin ϕ cos ϕ
⎝
⎠,
, γ=
γ (ϕ ) = γ ср t =
2
2
2
L1 L2 coos ϕ − cos ϕ 0
L1L2 (1+ 2 cos ϕ0 )(1 − cos ϕ0 )
де L2 − L1 = L – висота (д
довжина)) конічногго каналуу, м.
О
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УДК 669.1:622.785
ОТРИМАННЯ НИЖЧИХ ОЛЕФІНІВ ШЛЯХОМ ПІРОЛІЗУ
ВУГЛЕВОДНІВ В ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ
магістрант Горбаченко Т.В., к.т.н., доц. Сидоренко С.В.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

В світі широко використовуються товари та матеріали виготовлені з
пластмас та інших синтетичних волокон, які отримують з нижчих
ненасичених вуглеводнів (олефінів): етилену, пропілену, бутилену.
Нижчі
олефіни
можна
отримати
шляхом
піролізу
в
псевдозрідженому шарі. За цим способом використовується реактор, в
який подається парокисневе дуття, а потім з верхнього бункера засипається
контактна
насадка.
Після
досягнення
стійкого
ефективного
псевдозрідження в реактор подається сировина, яка підвищується в
підігрівачі до температури ≈ 300 °С. В цьому ж підігрівачі, перегрівається
водяна пара до температури 300-500 °С. Перегріта пара та киснева суміш
подаються в нижню частину реактора. Сировина подається в зону піролізу,
після досягнення в реакторі температури 700-800°С, де й проходить сам
процес піролізу. Гази піролізу з частинками теплоносія надходять в
циклон, де частинки вловлюються циклоном і повертаються в реактор, а
продукт піролізу надходить до теплообмінника, де охолоджується водою.
Проведена модернізація установки, що полягає в застосуванні
теплообмінника для використання тепла відпрацьованих газів.
Перелік посилань:
1. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты
химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987. – 490 с.
2. Альтшулер В.С., Шафир Г.С. Газификация и пиролиз топлив. – М.:
1982. – 374с.
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УДК 628.5.66
6
ЕС УТВО
ОРЕННЯ
Я БАГАТО
ОШАРО
ОВИХ ТВЕРДИХ
ПРОЦЕ
КО
ОМПОЗИ
ИТІВ
д.т.н
н., проф. Я.М. Коррнієнко, ст.
с викл. П.М.
П
Магаазій,
магістран
нт А.М. Цюпяшук
Ц
к
Н
Націонал
льний техн
нічний ун
ніверситет України
и
“Киїївський поолітехніч
чний інсти
итут”
Для здіійснення процесуу одерж
Д
жання багатошар
б
рових органоо
мінераальних тввердих композиті
к
в при зн
неводненн
ні гомо- і гетероггенних
систем
м в псеввдозріджееному шаарі необх
хідно заб
безпечити
и розпод
ділення
рідкої фази на поверхн
ні гранул у вигляд
ді тонкої плівки 1 – 6 мкм
м. Для
цього необхідн
но у псевдозрідженому шар
рі забезпечити пи
итому повверхню
2 3
1400 – 1800 м /м , а також направлен
н
ну вертиккальну ц
циркуляцію, що
реалізуується прри висоті зернистоого шару 300 – 4000 мм. Длля забезпечення
ефекти
ивної кіінетики градоутвворення з одержанням багатош
шарової
структтури, нееобхідно створити
и в апаараті вертикальн
ну регульовану
циркулляцію мііж зонам
ми теплоообміну, зрошення
з
, релаксаації. Це можна
досягтти введен
нням в апарат
а
нааправляюч
чих пласстин. Окррім того в зоні
зрошення необ
бхідно зб
більшити
и об’єм диспергуування ріідкої фаззи для
попереедження перезволо
п
оження.
Схема апарату наведена
н
на рисун
нку 1.

1 – газорозподільчий
й пристріій; 2 – дисспергаторр; 3 – корп
пус апараата
Рис.1 Фізи
ична модеель утвореення багаатошарови
их
тверд
дих компо
озитів
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Проведен
П
ні експеерименталльні дослідженн
ня гідроодинаміки
и, що
показаали, при відношен
в
нні шару Н/D
Н e=2,3 досягли кратністьь циркуляяції 1 –
2 Гц при
п числахх псевдоззрідженняя Кw=2,5.
Д
Дослідже
еннями всстановили
и, що при
и розмірахх гранул dекв=1,8....2,7 мм
для забезпечен
з
ння стій
йкої напрравленої циркуляяції, роб
боча шви
идкість
теплон
носія поввинна стаановити WР≥0,7 м/с.
м
Шви
идкість руху зерн
нистого
матерііалу визн
началася за допом
могою від
деозйомкки відеокаамерою Sony
S
в
режим
мі реальн
ного часуу. На риссунку 2 показано
п
два вид
ди вертиккальної
регулььованої циркуляці
ц
ії при різзних пол
ложеннях вертикаальних ру
ухомих
перегоородок.

Рис.22 Види верртикальноої регульоованої ци
иркуляції псевдозрідженого
о шару
Р
Розрахун
ки покаазали, що
щ
части
инка поовинна ззнаходити
ись в
найбли
ижчих тоочках розподільноого пристрою не більше 0,1 с, цей час
забезп
печується швидкісттю 0,4 м/сс, при ум
мові розтаашування диспергу
уючого
пристррою у фонтаную
ф
ючій зон
ні, де до
оцільно поставитти диспеергатор
цилінд
дричної форми.
ф
Д збілььшення об
Для
б’єму зон
ни диспер
ргування і запобіггання утво
орення
локалььних зоон переззволожен
ння запр
ропоноваана новаа консттрукція
дисперргатора, на
н яку готтується зааявка на корисну
к
м
модель.
П
Перевірка
а фізичноої моделі і констру
укції дисп
пергатора плануєтьься при
провед
денні експ
перименттальних досліджен
д
нь.
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УДК 678.027.3-036.5
ВИРОБНИЦТВО ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ.
ДИСКРЕТНА СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ ТРУБНОЇ ЗАГОТОВКИ
аспірант Вознюк В.Т., к.т.н., доц.. Мікульонок І.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Під час виробництва полімерних труб обмежною стадією є зона
охолодження. У випадку виробництва товстостінних труб великого
діаметра зона охолодження може складати десятки метрів, що вимагає
використовувати велику кількість охолодної води та енергії на її
охолодження, особливо у теплі пори року.
Типова схема охолодження складається з вакуум-ванн та ванн, в яких
відбувається охолодження зрошенням або зануренням полімерної труби
(рис. 1). Вакуум-ванни використовуються до охолодження полімеру нижче
температури плавлення по всій товщині стінки труби. Подальше
охолодження відбувається у ваннах зрошення або у ваннах занурення, що
залежить від діаметру труби.

1 – трубна головка екструдера; 2 – вакуум-ванна; 3 – ванни зрошення
Рис. 1 – Принципова схема охолодження полімерної труби
Необхідність охолодження протягом довгого часу обумовлена
низькою теплопровідністю полімеру, що ускладнює відведення теплоти з
внутрішньої поверхні стінки труби [1].
Одним з шляхів підвищення інтенсивності охолодження труби є
застосування систем двостороннього охолодження [1]. Однак такі системи
потребують великих одноразових капіталовкладень, що в умовах
економічної нестабільності для багатьох підприємств є неможливим.
У такому випадку одним з шляхів підвищення ефективності системи
охолодження є застосування дискретної системи охолодження, яка полягає
у розташуванні охолодних ванн на певній відстані одна від одної, де труба
контактує з повітрям і охолоджується лише шляхом конвективного
теплообміну. За час перебування труби у цій зоні з внутрішніх шарів
стінки труби до зовнішніх підводиться значна кількість теплоти.
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Відповідно, відведення теплоти у наступній ванні буде значно
інтенсивніше.
Метою цієї праці є моделювання дискретної системи охолодження з
ціллю підвищення ефективності охолодження та економії охолодної води
та енергоресурсів.
На рис. 2 наведено результати моделювання роботи типової (а) та
дискретної (б) систем охолодження для труби з зовнішнім діаметром 630
мм та SDR 11 (товщина стінки 57,3 мм).
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Рис. 2 – Вакуум-ванна системи охолодження полімерної труби
При застосуванні звичайної системи необхідна сумарна довжина ванн
склала 43,7 м, а при дискретній системі 39 м, тобто вдалося майже на 5 м
скоротити зону охолодження на якій необхідно було застосовувати ванни,
що суттєво скоротить витрати охолодної води та енергії.
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CЕКЦІЯ 2
“МАШИНИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ
ВИРОБНИЦТВ”
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УДК [678.02+678.05]:678.073
ПРОЦЕС ЕКСТРУЗІЇ СПІНЕНИХ ТЕРМОПЛАСТІВ
ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВТОРИННОЇ СИРОВИНИ
студентка Гоженко Л.П., к.т.н., ас. Лукашова В.В.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Традиційно для виготовлення спінених полімерів екструзійним
методом фізичного спінювання вторинні полімери не використовуються
через ускладнення перебігу процесу: значні дисипативні тепловиділення та
наявність домішок, які є центрами пароутворення, призводять до
дестабілізації процесу та суттєвої зміни структури виробів.
Основна науково-технічна ідея роботи полягає у принциповій
можливості переробки вторинних полімерів у спінені вироби
теплоізоляційного призначення завдяки добору узгоджених параметрів
процесу та застосуванню робочих органів із певною геометрією.
Визначення раціональних режимів переробки та конфігурації робочих
органів екструдера для створення енерегоресурсозберігаючих технологій
запропоновано здійснити на підставі результатів розв’язання математичної
моделі процесу екструзії спінених виробів, яка буде враховувати внутрішні
перетворення в об’ємі маси та зміну теплового режиму переробки
внаслідок фазового переходу спінюючого агенту.
Мета роботи – розроблення на базі проведених досліджень
технологічних пропозицій щодо реалізації процесів виготовлення
теплоізоляційних
спінених
полімерних
матеріалів
будівельного
призначення на основі вторинної сировини.
Для здійснення числових розрахунків процесу екструзії необхідно
мати достовірні данні з теплофізичних та реологічних властивостей
сировини. Експериментальні дослідження реологічних властивостей
сировини проведено методом капілярної віскозиметрії для первинних та
вторинних термопластів. Одержано залежності для визначення в’язкості у
залежності від масової концентрації вторинної сировини. Результати
досліджень розплаву полімеру і композиції полімеру із спінювачем
оброблено у вигляді залежності Оствальда де Віля, з урахуванням законом
Ареніуса для визначення впливу температури.
Ще однією з актуальних задач виготовлення пінопластів є пошук
альтернативних спінювальних агентів. Насьогодні у якості спінювальних
агентів використовують фторхлорвуглеводні (хладони), використання яких
варто обмежувати через шкідливий вплив на оточуюче середовище. Інша
поширена промислова група спінювальних агентів – аліфатичні вуглеводні
(бутани, пентани, ізобутани, ізопентани) є вибухонебезпечними.
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Застосування у якості спінювальних агентів інших речовин, поки не
знайшло промислового розповсюдження через зростання собівартості
виробів.
Авторами проведено теоретичне дослідження ступеня розширення
спіненого виробу при використанні ряду промислових агентів (рис 1), від
тиску та температури оточуючого середовища.
β
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ізопентан

Т, °С

4
0

5

10

15

20

25

30

35

Рис. 1 – Значення коефіцієнта лінійного розширення від
температури оточуючого середовища
Проаналізовано зміну густини спіненого матеріалу від відносної
масової долі спінювального агенту. Густина розрахована із урахуванням
тиску спінюючого агенту у комірках при формуванні виробу. Встановлено
що при відносні масовій долі спінюючого агенту (хладон 22) більше ніж
0,35 кгсп/кгп, зміна густини незначна, водночас подача значної кількості
спінювального агента пов’язана з ускладненнями технологічного
забезпечення та з можливим руйнуванням замкнено-коміркового типу
структури. Таке ж явище спостерігається для решти спінюючи агентів.
Отже з точки зору доцільності та економічності процесу, можна говорити
про існування граничних значень відносної масової частки спінювальних
агентів у полімері.
Для проведення подальших числових розрахунків процесу екструзії
одержані теплофізичні властивості у вигляді поліноміальних рівнянь для
ряду термопластів та обґрунтовано вибір залежностей для розрахунку
теплофізичних властивостей від відносної масової частки спінювальних
агентів.
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УДК 66.045; 628.16
КОМПЛЕКСНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ВІДДІЛУ РЕГЕНЕРАЦІЇ АЦЕТОНУ
ЗАВОДУ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ
студент А.О. Борисенко, студент Є.С. Городніченко,
студентка Н.М. Железнова, студентка А.М. Пархоменко,
студентка Т.В. Яхно, к.т.н., доцент С.В. Сидоренко
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Ця робота виконана відповідно до угоди про співробітництво НТУУ
„КПІ” та Казенного заводу порошкової металургії. На Броварському заводі
порошковоі 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 ацетонно-повітряної суміші, яка
завдає значної шкоди оточуючому середовищу і якщо суміш не
використовувати в корисних цілях (наприклад, повернути в виробництво),
то – і матеріальних збитків заводу. Тому важливим завданням стало
створення спеціальної дільниці, де б проводилась рекуперація ацетону.
В даній роботі розглядається модернізація відділення регенерації
ацетону, яка полягає в проектуванні досконаліших або економічно
доцільних апаратів та застосуванні більш дешевих теплоносіїв:
– вогнезахисник, в якому замінена мідна сітка на недифіцитний та
дешевий гравій;
– вугільний адсорбер, для якого за допомогою кривих сорбції та
закону Шилова визначено час роботи апарата, що дозволило запропонувати
заводу внести зміни в технологічний регламент;
– горизонтальний кожухотрубний теплообмінник підігріву вихідної
ацетонно-водної суміші перед її подачею в першу ректифікаційну колону,
модернізація якої полягала в заміні теплоносіїв – замість гострої пари
використовується відпрацьований кубовий залишок першої ректифікаційної
колони;
ректифікаційна колона поперше доповнена сепаратором, в
–
якому здійснюється вилучення з ацетону домішок толуолу, що покращує
якість кінцевого продукту, а по друге – модернізовано куб колони, для чого
застосовано нежорсткої конструкції внртикальний кожухотрубний
теплоомінник з U-подібними трубками.
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Дана робота актуальна тому, що направлена по-перше на захист
довкілля від викидів відпрацьованих органічних сполук, по-друге – на
впровадження ресурсоенергозаощаджуючих технологій.
Перелік посилань
Временный технологический регламент. Установка рекуперации и
регенерации ацетона цеха «натурных» изделий завода порошковой
металлургии – 89019- ОТП / Завод порошковой металлургии. – Бровары,
Киевская обл., 1991. - 84 с.
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УДК 615.43
УТИЛІЗАТОР ДИМОВИХ ГАЗІВ
студент Забарило М.С., к.т.н. доц. Ракицький В.Л.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

Когенераційна установка призначена для установки на електростанції,
як основне або резервне джерело електроенергії змінного трифазного
струму в режимі паралельної роботи з промисловою електромережею або
автономної роботи при відключенні промислової мережі, а також для
комбінованого виробництва електричної і теплової енергії. Доцільно
використовувати тепло димових газі так як їх температура становить
близько 600 оС.

Рис. 1 – Принципова схема когенераційної установки
Теплообмінник утилізаційний водонагрівний (ТУВ) призначений для
утилізації тепла випускних газів на випускному трубопроводі Газового
двигуна – генератора і служить для отримання гарячої води, що
використовується для побутових і господарських потреб, включаючи
опалювання приміщень. ТУВ розрахований на роботу при експлуатаційній
потужності двигуна – генератора від 150 до 630 кВт.
Температура води на виході з ТУВ залежить: від навантаження ГДГ,
температури води на вході і витрати її через ТУВ.
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Теплообмінник утилізаційний водонагрівний має дві ступені: ТУВ – I
та ТУВ – II.
ТУВ – I складається з корпусу, проміжної камери і нижньої камери.
Теплообмінник I ступеня складається з корпусу і теплообмінного
елемента, що включає дві трубні дошки і пучок водонагрівних трубок.
З'єднання трубок, трубних дошок і обичайки виконано за допомогою
зварки, тобто верхня і нижня трубні дошки нерухомі.
ТУВ – II складається з двох нагрівальних секцій, сполучених між
собою. Секція нагрівальна складається з тепловіддавальних елементів,
трубних решіток, колекторів, знімних щитів. Тепловіддавальний елемент
виконаний із сталевої труби і алюмінієвого накатного оребрення.
У верхній частині ТУВ встановлена заслінка, що дозволяє направляти
весь потік випускних газів в теплообмінник або мимо нього.
При температурі "зворотньої води", що не перевищуючої 40 оС,
утилізується тепло вихлопних газів, охолоджуючої води двигуна, масла і
наддувочного повітря. В цьому варіанті система охолоджування ДГ
виконується двоконтурною. В першому контурі, що складається з водяного
насоса Н1, двигуна, охолоджувача води, циркулює вода охолоджування
двигуна, а в другому контурі – підігрівається вода для подачі її
споживачам. Другий контур складається з водяного насоса Н1,
охолоджувача газо – повітряної суміші, охолоджувача масла.
Метою даної роботи є модернізація ТУВ шляхом оребрення труб [2] в
ТУВ-II та встановлення перегородок в міжтрубному просторі ТУВ-I, що
інтенсифікує процес теплообміну та зменшить габаритні розміри апарата і
зменшить витрати матеріалу.
Перелік посилань
1. Технічний опис та інструкція з використання когенераційної
установки.
2. Патент UA 49015 опублікований 16.09.2002 р.
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20- скруббер, 21- циклон-розвантажувач, 23- проміжний збірник, 24барабанний вакуум-фільтр .
Рис. 1.1 - Технологічна схема виробництва лізину
Пластинчасті теплообмінники застосовують для роботи з рідкими
і пароподібними середовищами в хімічній, харчовій, мікробіологічній,
нафто- і газопереробній промисловості.
Розроблюваний пластинчастий теплообмінник – теплообмінник з
пластинами типу 0,5М. Ці пластини відрізняються від інших тим, що вони
виготовленні із важко штампувальних матеріалів, таких як, титан,
мельхіор, сплави алюмінію.
Теплообмінник працює при розрахунковому тиску до 0,6 Мн/м2 і
при температурі робочого середовища від -30 до +1200 С.
Вибраний теплообмінник типу 0,5М тому, що в ньому покращена
конструкція вхідних колекторів. В зв’язку з цим, їх гідравлічний опір при
різних швидкостях руху робочого середовища в каналі набагато менше, а
коефіцієнти тепловіддачі найбільш високі. Канали утворені пластинами з
непереривними гофрами трикутного профілю в поперечному перерізі.
Щоб збільшити теплопередачу за рахунок збільшення відносної
площі поверхні теплообміну, в теплообміннику пластини установлюються
так, щоб суміжні пластини стикались одна з одною вершинами елементів
однакового розміру, за допомогою чого утворені між пластинами суміжні
канали для проходу теплоносія мають різні еквівалентні гідравлічні
діаметри [3]
Перелік посилань
1. Маньковский О. Н., Толчинский А. Р., Александров М. В.
Теплообменная аппаратура химических производств. Л.: "Химия", 1976. 123 с.
2. Коваленко Л.М., Манжалей П.Е., Широбоков І.Ф. Пластинчатые
теплообменники ., 1974 г., 19 с.
3. Патент RU 2342616 C1, опублікований 27.12.2008
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УДК 665.758
РЕАКТОР ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕЕТЕРИФІКАЦІЇ
ВИРОБНИЦТВА БІОПАЛИВА.
студент Б.О. Крот, к.т.н., доц. С.В. Сидоренко
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Метою проекту є розробка конструкції процесу переетерифікації олії
спиртом в реакторі з мішалкою, виконанням необхідних розрахунків для
забезпечення працездатності і надійності апарата.
Виробництво біопалива є одним із рішенням енергозабезпечення України,
дуже важливе через вичерпання власних традиційних енергоносіїв і
залежності від країн – імпортерів органічного палива (імпорт енергоносіїв
складає більше 50%).
Основним технологічним процесом отримання біопалива є процес
переетерифікації який здійснюється завдяки змішуванню нагрітих до
робочої температури жирних кислот зі спиртом у присутності лужного
каталізатора гідроксиду натрія (NаОН). Тепломасообмінний процес
переетерифікації олії відбувається в два етапи при атмосферному тиску,
що здійснюється хімічна
взаємодія олії зі спиртом в присутності
каталізатора, який спочатку розчинюють у спирті. В результаті цього
процесу утворюється ефір – біопаливо та побічний продукт – гліцерин.
Основа процесу—це екзотермічна реакція, яка проходить у два етапи при
робочій температурі від 40 оС до 70 оС при атмосферному тиску:
1) олія + (спирт + каталізатор)
(ефір + залишок олії) + гліцерин
2) (ефір + залишок олії) + (спирт + каталізатор)
ефір + гліцерин
Щоб підтримувати реакцію в напрямі отримання ефіру, обов’язковою
умовою являється відведення утвореного гліцерину.
Лінія виробництва біопалива являє собою мобільне устаткування і
призначена для продукування ріпаково-етилового ефіру безпосередньо на
місці вирощування ріпаку, наприклад, у фермерських і колективних
господарствах.
Основний технологічний процес - переетерифікації олії спиртом проходить
в реакторі з перемішуючим пристроєм (мішалкою).
Існують різні конструкції апаратів процесу переетерифікації олії
спиртом. Достатньо просту конструкцію має вертикальний циліндричний
апарат, який виготовлений з кислотостійкої сталі з еліптичним або
сферичним днищем, що оснащений перемішуючим пристроєм (мішалкою)
і водяною оболонкою. Оболонка необхідна для підігріву вміщеної в апарат
суміші. Інтенсифікація реакції переетерифікації здійснюється мішалкою.
За результатами розрахунків був вибраний стандартний апарат з об’ємом
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0,1 м3 і обґрунтовано вибір якірної мішалки. Більшість застосованих в
конструкції деталей є стандартними, що зменшує вартість реактора
переетерифікації.
Було розглянуто існуючий патент RU 2002492 C1 (апарат з
мішалкою) [3], де метою є розширення області застосування і збільшення
надійності роботи. Були запропоновані такі технічні рішення: корпус
оснащено рубашкою для нагріву або охолодженню суміші.
Для інтенсифікації теплообміну в апараті запропонована
модернізація, що полягає в застосуванні поперечних перегородок, які
жорстко закріплені в середині циліндричної обичайки апарата, які
створюють гвинтовий поток, тим самим збільшується швидкість
теплоносія і інтенсивність процесу теплообміну, а також зменшується
кількість застійних зон, що також призводить до покращення теплообміну
в апараті.
Отже, можна зробити висновок, що дані нововведення є доцільним
так як зростає ефективність роботи апарата.
Застосування біопалива зменшить кількість шкідливих викидів в
атмосферу, тому даний проект є перспективним.
Перелік посилань
1. Киркач Н.Ф., Баласанян Р.А. Расчет и проектирование деталей
машин”. – Харьков: Основа, 1991 – 276 с.
2. Грабова Т.Л.Альтернативне відновлювальне джерело енергії –
біодизельне пальне з ріпаку // Ринок інсталяцій, Львів, 2001, №10, С.30-31.
3. Патент RU 2002492 C1,//Апарат з мішалкою//, опублікований
15.11.2005.
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УДК 66.045
ХОЛОДИЛЬНИК КОНДЕНСАТУ ДІЛЯНКИ ОХОЛОДЖЕННЯ
КОНВЕРТОВАНОГО ГАЗУ
студентка Мельничук Н.С., к.т.н., доц. Рябцев Г.Л.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Водень є одним із найважливіших вихідних компонентів великої
кількості хіміко-технологічних процесів. Обсяги його виробництва
визначають рівень розвитку хімічної промисловості країни. Проте
виробництво цієї сировини потребує значних затрат енергії, вартість якої
протягом останніх 10 років зросла майже у 8 разів. Тому розроблення
нового і модернізація діючого, зокрема, теплообмінного, обладнання є
дуже актуальною задачею.
Метою цієї роботи є проектний вибір холодильника ділянки
охолодження конвертованого газу, призначеного для охолодження
10,61 кг/с конденсату від 70 до 40 ºС технічною водою з початковою
температурою 10 ºС.
Для досягнення цієї мети виконано такі задачі: -на основі патентних
досліджень встановлено, що основними напрямками вдосконалення
теплообмінних апаратів є покращання співвідношення «ціна–якість»
шляхом підвищення продуктивності, інтенсифікація теплообміну,
покращання гідродинамічних умов, зменшення матеріалоємності;
установлено, що найприйнятніші умови теплообміну відповідно до
технічного
завдання
забезпечує
горизонтальний
двоходовий
кожухотрубний теплообмінник жорсткої конструкції, до трубного
простору якого подають охолодну воду; розраховано площу поверхні
теплообміну, яка склала 63 м2, визначену площу розподілено між 166
прямими трубами завдовжки 6 м із діаметром ∅20×2, встановленими в
шаховому порядку; підібрано два відцентрові консольні насоси, що
забезпечують прокачування теплоносіїв крізь теплообмінний апарат зі
швидкостями, які гарантують турбулентний рух, отже, інтенсивний
теплообмін; проведено розрахунки, що підтверджують міцність, надійність
і довговічність конструкції теплообмінника та його основних частин,
зокрема, корпуса, днища, трубної решітки та опор; розрахунок
температурних навантажень засвідчив правильність вибору жорсткої
конструкції апарата; сформульовано вимоги щодо техніки безпеки, надано
рекомендації щодо монтажу та експлуатації апарата, оцінено рівень
стандартизації та уніфікації конструкції.
Результати роботи можна буде використати для вдосконалення
теплообмінного обладнання, яке застосовують під час виробництва водню
з конвертованого газу.
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УДК 66.045
ВЕРТИКАЛЬНИЙ КОЖУХОТРУБЧАТИЙ ТЕПЛООБМІННИК ДЛЯ
УСТАНОВКИ З ОТРИМАННЯ ПОЛІЕТИЛЕНУ НИЗЬКОГО ТИСКУ
студент Науменко Д. О., к.т.н., доц. Швед М. П.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Метою даної роботи є розробка конструкції і проектування
високоефективного вертикального кожухотрубчатого теплообмінника для
охолодження бензину водою в схемі процесу виробництва поліетилену
низького тиску.
Поліетилен низького тиску – дуже важливий вид полімерів. Це
термопластичний насичений полімерний вуглеводень, молекули якого
складаються з етилових ланцюжків −СН 2 − СН 2 − . Поліетилен не змочується
водою та іншими полярними рідинами, не має впливу збоку мастил та
жирів. Має високий коефіцієнт термічного розширення. У промисловості
поліетилен низького тиску отримують по періодичній та безперервній
схемах в присутності каталізаторів [1].
Полімеризація етилену відбувається за участю каталізаторного
комплексу і є процесом каталітичним. Каталізаторний комплекс виходить
при взаємодії диетиалюмінійхлорида із чотирихлористим титаном. Процес
полімеризації етилену дуже чутливий до домішок, які можуть бути в
сировині та в каталізаторному комплексі, тому необхідно ретельне
очищення всієї сировини, застосовуваного у виробництві поліетилену [2].
У даній схемі виробництва поліетилену низького тиску
теплообмінник відіграє дуже важливу роль, адже за його участю проходить
головним чином процес отримання поліетилену. Високі температури
бензину, який використовується для каталітичного процесу, треба
понизити шляхом теплообміну з водою. У запропонованій авторами [1]
схемі теплообмінник було встановлено одноходовий. Зважаючи на різкі
перепади температур, підвищення теплообміну, якості продукції, що
виготовляється та продуктивності установки – більш доцільно
використовувати для даного циклу чотирьохходовий кожухотрубчатий
вертикальний теплообмінник рекуперативного типу, з одним ходом по
міжтрубному та чотирма по трубному просторах.
В міжтрубному просторі знаходиться вода, що охолоджує бензин,
який рухається по трубному простору. Для кращого теплообміну,
збільшення поверхні контакту фаз, та для підвищення інтенсифікації
процесу теплопередачі, а також важливості апарату у всьому процесі
виробництва оптимальним рішення є модернізація установки з
встановленням вдосконаленого високоефективного теплообмінника.
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Конструкцію теплообмінника було вирішено вдосконалити
встановленням спіральної дротяної пружини, всередину труб, для
підвищення турбулізації потоку в трубному просторі. Пружина
виготовляється з високоякісної корозійностійкої пружинної сталі,
товщиною 1,5-2 мм. Зовнішній діаметр кола пружини складає 0,9-0,95
внутрішнього діаметра труби. Самоочищення трубного простору
відбуватиметься за рахунок постійної взаємодії при коливання пружини із
стінкою труби.
Пружина кріпиться з обох боків труби у спеціально проточених
пазах за рахунок розтягу, що в свою чергу дозволяє легко вийняти
пружину при чищенні або демонтажу апарату.
Наявність спіральної дротяної пружини дає змогу пришвидшити та
збільшити турбулентність потоку рідини, і тим самим інтенсифікувати
процес теплопередачі від рідини до стінки.
Для підвищення швидкості води в міжтрубному просторі
встановлюємо перегородки у шаховому порядку, одна під іншою по
всьому перерізу внутрішнього діаметра апарата. Таке розташування
перегородок, на відміну від запропонованого авторами [3], дозволяє
зменшити гідравлічний опір і збільшити щільність їх встановлення, за
рахунок більшої пропускної спроможності перетину між трубного
простору, що значно підвищує швидкість потоку та омивання пучка труб,
не збільшуючи при цьому гідравлічний опір.
В даному випадку конструкція теплообмінника є чотирьохходовою,
так як бензин має нижчий коефіцієнт тепловіддачі, ніж вода, і відповідно,
для забезпечення високої продуктивності проходження процесу та
максимальної користі при мінімальних енергозатратах, розбиття потоку
бензину на чотири ходи є раціональним рішенням.
Перелік посилань:
1. Пик И. Ш., Азерский С. А. Производство полимеров и пластмасс.
М. Высшая школа, 1975 г. 375 с.
2. Брацыхин Е. А., Шульгина Э. С. Технология пластических масс.
Л. Химия, 1982 г. 328 с.
3. Патент № RU2066033 C1 МПКF28D7/00. Вертикальный
теплообменник / Гендельман А. Б., Котлярский Д. В., Тарасов В. А. Заявка
№ 94041310/06 Опубл. 1996.08.27.
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ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ КОЖУХОТРУБНИЙ ТЕПЛООБМІННИК ДЛЯ
ПІДІГРІВУ ВОДИ ВОДЯНОЮ ПАРОЮ.
студент Орел Д.В., ст. викл. Магазій П.М.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

Метою даної роботи є розробка конструкції і проектування
теплообмінника для нагрівання води паром у побутових цілях. В роботі
виконаний вибір конструкції теплообмінника, параметричний розрахунок
поверхні теплообміну і основних розмірів апарата, розрахунок опор під
апарат, а також здійснені розрахунки на міцність основних вузлів і деталей
конструкції.
Технологічна схема процесу отримання пари дуже проста.
Вода із водопостачальної системи з допомогою насосів надходить у
спеціальний резервуар, де насичується різними домішками задля її
пом’якшення. Потім потрапляє у деаератор, де вона окислюється.
З деаератора живильні насоси транспортують воду до котла, в якому вона
нагрівається до температури 377К (104 0 С). далі по живильним магістралям
вода потрапляє у перший економайзер з тою ж температурою і надходить у
барабан котла. Згодом проходить повторно через другий економайзер,
температура її підвищується, і по тій же схемі надходить у інший барабан
котла, де вода остаточно переходить у газоподібний стан, тобто у вологий
пар при тиску у 0,3МПа і температурою 405К (132 0 С). вологий пар по
паровій магістралі постачається у цехи, де виготовляються залізобетонні
конструкції, а саме кільця для укріплення тунелів метро, де цей пар
використовують задля їх зміцнення. Частину цієї пари ми відбираємо і
направляємо до кожухотрубного теплообмінника як нагрівальний агент
для підігріву води, яка надходить з водопостачальної системи, для її
використання у побутових цілях.
Розроблюваний теплообмінник – кожухотрубний горизонтальний. В
міжтрубному просторі конденсується водяна пара, що підігріває воду, яка
рухається в трубному просторі (трубний простір легше очищати від
бруду). Для простоти і зменшення собівартості виготовлення вибираємо
теплообмінник, що є одноходовим по трубному і по міжтрубному
простору.
Вибраний кожухотрубний тип теплообмінника тому, що при невеликих
габаритах цей вид теплообмінника забезпечує достатньо велику площу
теплопередачі. Теплообмінник призначений для підігріву води водяною
парою. Воду, оскільки в неї менший коефіцієнт тепловіддачі ніж у пари,
пускаємо в трубному просторі. Також вода більш забруднює стінки
апарату, а труби набагато легше чистити ніж міжтрубний простір.
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В роботі було проведено патентний пошук і порівняння з аналогами, на
базі чого були зроблені такі висновки:
1.Розроблення теплообмінних апаратів іде у напрямках підвищення
коефіцієнта теплопередачі і покращення ефективності їх роботи.
Найчастіше пропонуються конструкції, які дозволяють підвищити
продуктивність та ефективність теплообміну, знизити енергетичні витрати
для проведення процесу.
2.Країнами, в яких патентні дослідження здійснюються
найактивніше є: США, Японія, Росія, Китай.
3.Попередні дослідження, виконані в цій роботі свідчать, що у
застосовуваному у технологічній схемі теплообміннику не використано
відмінних ознак розглянутих винаходів. Основні елементи апарата є
достатньо відомими і забезпечують необхідну інтенсивність і ефективність
проведення процесу.
4.Подальші дослідження спрямовані на підвищення продуктивності
проектованого апарату слід здійснювати в напрямках покращення
ефективності теплообміну апарата, зниження матеріалоємності апарата та
енергетичних затрат на реалізацію процесу.
В роботі було проведено удосконалення існуючого об'єкта
проектування на основі використання пристрою, що дозволяє знизити
байпасні потоки або паразитних перетечій між трубним пучком і кожухом
теплообмінника.
При виконанні проекту зроблені такі розрахунки, що підтверджують
працездатність і надійність конструкції:
-гідравлічний розрахунок та визначення продуктивності апарата;
- розрахунок товщини стінки циліндричної обичайки, еліптичного
днища;
- розрахунок опор на міцність та жорсткість;
- розрахунок фланцевого з´єднання на жорсткість за умовою
герметичності.
Дано рекомендації по виготовленню, монтажу та експлуатації
пристрою, які гарантують його надійність та довговічність.
На основі розрахунків розроблено креслення.
Проект сладається з: 4 листи формату А1.
Перелік посилань:
«Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных
1.
предприятий» Под ред. Б.Н. Голубкова. М.:Энергия,1979.
«Основные процессы и аппараты химической технологии». Под ред.
2.
Ю.И. Дытнерского - М: Химия 1991.

79

Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених

УДК 665.7.033.52
ПІДІГРІВАЧ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ГАЗУ УСТАНОВКИ
ВИРОБНИЦТВА СІРКИ
студент Тишкевич О.О., к.т.н., доц. Зубрій О.Г.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Метою даної роботи є розробка конструкції і проектування
високоефективного горизонтального кожухотрубного теплообмінника
з U-подібними трубами для підігріву технологічного газу водяним паром.
В роботі виконаний вибір конструкції теплообмінника, параметричний
розрахунок поверхні теплообміну і основних розмірів апарата, розрахунок
опор під апарат, а також здійснені розрахунки на міцність основних вузлів
і деталей конструкції.
Сірка є найважливішою з гетероелементів, які присутні в нафтах,
концентрація її змінюється від сотих доль до 6-8%, в окремих випадках
досягаючи 9,6%, а іноді навіть 14%. У малих кількостях в нафтах часто
присутні вільна сірка і сірководень. Основна частина сірки в нафті
представлена у вигляді її сіркоорганічних з'єднань (меркаптанів (RSH)),
сульфідів (RSR'), дисульфідів (RSSR'), циклічних сульфідів (CnH2nS).
Очищення нафтопродуктів від сірки пов'язане з постійним
підвищенням вимог до якості моторних і пічних палив та з рішенням
питань охорони навколишнього середовища . У загальному випадку
методи очищення нафти і нафтових дистилятів можна розділити на дві
групи: 1) способи, пов'язані з руйнуванням сіркорганічних з'єднань і
видаленням їх з палив; 2) способи селективного витягання органічних
сполук сірки з одночасним очищенням нафтових фракцій.
На нафтопереробних заводах очищення нафтопродуктів проводиться
на установках гідроочищення, в результаті якого утворюється сірководень.
Сірчисті з'єднання, присутні в нафтопродуктах, різко погіршують
експлуатаційні якості палив і масел, викликають корозію апаратури,
знижують активність антидетонаторів і антиокислювальну стабільність
палива, підвищують схильність до смолоутворення крекінг-бензинів.
Органічні сполуки сірки можна отримати з нафтопродуктів у вигляді
концентратів, а також нафтових сульфоксидів та сульфонів, які можна
використовувати в різних галузях народного господарства. Таким чином
нафтові концентрати можуть служити основою для отримання солей
алкан- і хлорсульфонових кислот, що володіють високою поверхневою
активністю і піноутворюючою здатністю. Також для приготування
багатофункціональних присадок, поліпшуючих антиокислювальні,
антикорозійні і інші властивості змащувальних масел.
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Розроблюваний теплообмінник – кожухотрубний горизонтальний з
U-подібними трубами, рекуперативного типу. В трубному просторі
конденсується 100 % водяної пари, що нагріває технологічний газ, який
рухається в міжтрубному просторі.
Було розглянуто існуючий патент на теплообмінник з U-подібними
трубами [3], в якому було запропоновано таке технічне рішення: кріплення
труб в трубній решітці теплообмінного апарату шляхом зварки під дією на
ділянки, що сполучаються, енергією теплового потоку світлового променя
і електромагнітного поля кільцевої форми.
У розробленій конструкції
я запропонував модернізацію, що
підвищує надійність роботи апарату, зокрема трубної решітки. З цією
метою зовнішня поверхня кінцевої ділянки труби зв'язана з конічною
ділянкою отвору через додатково встановлену демпфуючу втулку,
виведену за межі решітки .
Застосування U-подібних трубок в теплообміннику пояснюється
тим, що це дає можливість не збільшуючи габаритів апарату збільшити
поверхню теплообміну за рахунок збільшення числа труб. Але головною
перевагою цієї конструкції є можливість
періодичного вилучення
трубного пучка для очищення зовнішньої поверхні труб або повної заміни
пучка, оскільки в міжтрубному просторі апарат працює в агресивному
середовищі.
Перелік посилань:
1. Большаков Г.Ф. Сераорганические соединения нефти.
Новосибирск: Наука, 1986. - 243с.
2. Ляпина Н.К. Химия и физикохимия сераорганических соединений
нефтяных дистиллятов. М.: Наука, 1984.
3.Патент RU 2066033 C1, опублікований 09.01.2008
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Рідкий хладогент із конденсатора 4 надходить у ресивер 6, потім
проходить два паралельно ввімкненних регенеративних теплообмінника,
де переохолоджується, і направляється до станції регулювання. На щитку
станції встановлений фільтр-осушувач 2, соленоїдный вентиль і два
паралельно включених терморегулюючих винтиля (ТРВ). Чутливі патрони
ТРВ укріплені на виході пари з теплообмінників. Установка двох
паралельно працюючих теплообмінників 1 і ТРВ викликана тим, що один
теплообмінник або один ТРВ такої продуктивності будуть мати занадто
великі розміри.
Пройшовши ТРВ, хладон дросселюється й надходить у
кожухотрубный випарник. Холодна пара проходить регенеративний
теплообмінник, де перегрівається потім стискуються в компресорі 3 й
нагнітається в конденсатор 4, де скраплюється.
Конденсатор кожухотрубного типу прохолоджується водою з
оборотної системи. Задана температура води або розсолу підтримується
двопозиційним вмиканням і вимиканням компресора від термореле,
чутливий патрон якого укріплений на виході холодоносія з випарника.
Захист компресора від зниженого й підвищеного тиску в
холодильній системі здійснюється за допомогою реле тиску. Тиск масла в
компресорі контролюється за допомогою реле контролю змащення. Захист
випарника від замерзання холодоносія здійснює термореле, датчик
установлений на виході холодоносія з випарника [1] .
На даному етапі виконано основні розрахунки, що підтверджують
працездатність та надійність конструкції випарника.
Розроблено складальні креслення випарника [3] .
Було розглянуто існуючий патент SU 1495605 A1 на кожухотрубний
випарник, в якому було запропоновано таке технічне рішення: заміна
гладких труб на труби з накатним профілем.
Перевагами такої конструкції є те, що профіль оребрення покращує
інтенсивність процесу теплообміну.
Перелік посилань:
1.
Свердлов Г.З. Явнель Б.К. Курсовое и дипломное проектирование
холодильных установок и СКВ. Учебное пособие. 1978. – 261с.
Чумак И.Г. Холодильные установки. Учебное пособие. 1981. – 344с.
2.
Данилова Г.Н. Теплообменные аппараты холодильных
3.
установок. “Машиностроение”, 1973. – 328 с.
Патент SU 1495605 A1, опублікований 23.07.1989.
4.
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СУШИЛЬНА КАМЕРА ДЛЯ ОТРИМАННЯ ПОРОШКУ
СТРЕПТОМІЦИНУ З ЙОГО ВОДНОГО РОЗЧИНУ
студент Холод В. О., ст. викл. Петров В. В.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

Стрептоміцин – антибіотик, який отримують шляхом упарювання
розчину, отриманого з лучевих грибів. Висушений порошок широко
використовується у медицині як антибіотик, він чутливий до температури
отже сушіння потрібно проводити в два етапи.
Метою даної роботи є розробка конструкції і проектування
вертикальної розпилювальної сушильної камери для отримання порошку
стрептоміцину з його водного розчину. В роботі виконаний вибір
конструкції сушильної камери, параметричний розрахунок апарату і його
основних розмірів, розрахунок опор під апарат, а також здійснено
розрахунки на міцність основних вузлів і деталей конструкції.
Технологічний процес отримання порошку стрептоміцину з розчину
зображено на рис.1.
Технологічний процес отримання порошку стрептоміцину складається
з таких етапів: приготування розчину для сушіння, упарювання продукту у
випарній камері, відділення упареного продукту від повітряної суміші у
гідроциклоні, досушування продукту до необхідної кінцевої вологості
1,8%. Процес сушки проводиться у два етапи оскільки вихідний продукт
термочутливий і температура повітря, що подається обмежена. У
газорозподільний пристрій подається нагріте, попередньо очищене у
фільтрах повітря. Розчин стрептоміцину подається у дисковий розпилювач
який встановлено в корпусі газорозподільного пристрою. Відпрацьоване
повітря з випарної камери подається у сепаратор а потім підігрівається і
подається повторно у випарну камеру. Після сушильної камери
порошково-повітряна суміш подається у циклон, де порошок
стрептоміцину відділяється і потрапляє в бункер. Повітря з циклону
підігрівається і подається у випарний апарат. Установка працює
безперервно.
Було розглянуто існуючий патент №10711 (UA) розпилювальна
сушарка, після чого було запропоновано такі технічні рішення:
встановлено механічний скребок, що усуває налипання продукту на стінки
апарату, а також повітря, що виходить з випарної та сушильної камери,
підігрівається і подається повторно у випарну камеру.
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чистки поовітря; 2 – відцентрровий вен
нтилятор;
3 – ткаанинний фільтр; 4 – парови
ий калори
ифер; 5 – електриччний калорифер;
6 – газзорозподіільний прристрій; 7 – випарн
на камераа; 8 – скреебок; 9 – привід
скребкка; 10 – прривід дисскового роозпилюваача; 11 – гідроцикл
г
лон;
12 – сепаратор; 13 – сушилльна камеера; 14 – дисковий
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й розпилю
ювач;
15 – цикклон; 16 – бункер
Рис. 1.1 Технологічна схем
ма отрим
мання порошку стрептоміци
ину з
водного розч
чину
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р
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перевааг у поріввнянні з аналогами
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Перелік
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ину, ДАН УРСР, 19
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(
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УДК 665.642.26
УТИЛІЗАТОР ТЕПЛА УСТАНОВКИ З ВИРОБНИЦТВА
МАЗУТУ М 100
студент Шульга А.С., ст. викл. Петров В.В.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Метою даної роботи є розробка конструкції і проектування
високоефективного горизонтального кожухотрубного теплообмінника з Uподібними трубами для охолодження газойля водою, тобто утилізаціі
надлишкової теплоти з ректифікаційної колони установки. В роботі
виконаний вибір конструкції теплообмінника, параметричний розрахунок
поверхні теплообміну і основних розмірів апарата, розрахунок опор під
апарат, а також здійснені розрахунки на міцність основних вузлів і деталей
конструкції.
Мазут М 100 – дуже важливий вид нафтового палива. Він
виготовляється з важких залишків переробки нафти (гудрон).
Використовується в якості котельного палива в енергетиці, судно
будівництві та промисловості.
Вітчизняна нафтопереробка випускає наступні марки мазуту (ГОСТ
10585-99): 1. М 40, 2. М 100, 3. М 200. Найбільш поширена марка М 100, з
неї можливо отримати мазут М 40, додаванням дизельного палива. М 200
надто в’язкий, тому його використання викликає ряд труднощів.
В наш час, коли гостро постала проблема пов’язана з проблемами
постачання природного газу, а також можливим його подорожчанням, а
саме на 2009 рік вартість 1000 м3 може бути підвищена, на умовах DAF
Україна, з 179,5$ до 250$, що понесе за собою підвищення ціни для
кінцевого споживача з 1857,31 грн. до 3 253,96 грн. з ПДВ за 1000 м3. В
той час, як діюча ціна реалізації мазуту М 100 АТ «Укртатнафта» складає
2 000,00 грн. з ПДВ за одну тонну на умовах FCA-ст. Кагамликська.
Враховуючи, що при спалюванні 1000 м3 природного газу
виділяється 36,5 ГДж теплоти, а однієї тонни мазуту – відповідно 41,7 ГДж
теплоти. Можна зробити висновок, що в наш час, перехід з природного
газу на мазут в якості палива дуже доцільний, оскільки це дозволяє
забезпечити чисту економію приблизно 1 200 грн. на тонну палива.
Технологічний процес отримання мазуту марки М 100 складається з
наступних блоків: 1. Блок попереднього підігріву сировини (нагрів
сировини установки – гудрону перед реакційною камерою; 2. Реакційна
секція (процес термічного крекінгу в реакційній печі і сокінг-камері); 3.
Блок колони фракціонування (розділення продуктів крекінгу в колоні з
отриманням вуглеводневого газу, нестабільної нафти, газойля і кубового
продукту); 4. Вакуумний блок (вакуумна перегонка кубового продукту
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колони фракціонування з отриманням легкого та важкого вакуумних
газойлів і вісбрекінг-залишку); 5. Вузол змішування (змішування
вісбрекінг-залишку зі світлими дистилятами, з метою отримання товарного
продукту – мазута М 100), та інші.
Дана установка працює безперервно. Розрахункова продуктивність
по сировині 1500 тис. тонн/рік.
Розроблюваний теплообмінник – кожухотрубний горизонтальний з
U-подібними трубами, рекуперативного типу. В міжтрубному просторі
нагрівається вода, що охолоджує газойль, який рухається в трубному
просторі (так як має менший коефіцієнт теплопередачі).
Було розглянуто існуючий патент RU 2 334 187 C1 на теплообмінник
з U-подібними трубами [3], в якому було запропоновано такі технічні
рішення: встановлення поперечних перегородок, що створюють поперечні
потоки, тим самим збільшується інтенсифікація процесу теплообміну, а
також зменшується кількість застійних зон, що також призводить до
збільшення ККД апарата.
У розробленій конструкції утилізатора, що являє собою
теплообмінник з U-подібними трубами, я запропонував модернізації, що
підвищують ефективність роботи апарату. Було запропоновано у між
трубному просторі встановити сегментні перегородки, які жорстко
закріплені на стержні, прикріпленому до трубної решітки, по гвинтовій
лінії. Кут між перегородками і трубами складає 30ºС. Всі перегородки
складають сектори, кожен з яких містить по чотири елементи перегородок,
при проході через які потік речовини робить повний оберт навколо осі.
Перевагами такої конструкції є те, що потік речовини достатньо
турбулезується і процес теплообміну інтенсифікується.
Також в такій конструкції значно менший гідравлічний опір ніж в
порівнянні з апаратами з поперечними перегородками.
У тих випадках, коли апарат має велику довжину труб, то
встановлення таких перегородок забезпечує зменшення напружень, що
виникають у місці з’єднання труб з трубною решіткою, а також підвищує
жорсткість апарата.
Отже, можна зробити висновок, що дані нововведення є
технологічно доцільними для підвищення ефективності роботи
теплообмінних апаратів.
Перелік посилань
1. Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа.
Уфа: «ГИЛЕМ», 2002. – 671с.
2. http://www.promoil.com.ua/
3. Патент RU 2 334 187 C1, опублікований 20.09.2008.
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БАРАБАННА СУШАРКА ДЛЯ БУРОГО ВУГІЛЛЯ
студентка Морозова Т.М., к.т.н., доц. Півень О.Н.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

Сушарки використовуються для сушіння палива
(буре, кам’яне
вугілля, сланець, торф), для сушіння глини та крейди, фосфоритів та
марганцевих руд. Вибір режима сушіння залежить від властивостей
продукта: вугілля сушиться при температурі 770-970К, марганцева руда
при температурі не більше 390К.
В барабанних сушарках можна проводити сушіння солей та
пластичних мас. Також їх можна використовувати для технологій
виготовлення соди, азотних добрив,суперфосфата.
Розробляєма барабанна сушарка використовується для сушіння
бурого вугілля після флотаційного збагачення на Олександрівськом
комбінаті(Кіровоградська обл.).
Метою данної роботи є проектування і розробка конструкції
барабанной сушарки для бурого вугілля після флотації. В роботі
виконаний
вибір
конструкції
сушарки,параметричний
розрахунок,розрахунок опор під апарат а також здійснені розрахунки на
міцність основних вузлів і деталей конструкції.
Задача данної роботи є визначення параметрів роботи сушарки,вибір
нормалізованої конструкції барабанної сушарки, виконати розрахунки,що
підтверджують роботоздібність данної конструкції.
При сушінні бурого вугілля після флотаційного збагачення з
матеріала видаляють значну кількість вологи. Для отримання заданої
продуктивності установки по висушуваному матеріалу використовуємо
барабанну сушарку, яка має високу продуктивність ,просту конструкцію та
надійна в роботі.
Найбільш економічною по витраті тепла є противоточна сушарка.
Температура самозапалення бурого вугілля 730К,але велика кількість
тепла йде на випаровування вологи,а не на нагрів матеріала тому вугілля
після сушіння виходить при температурі 310К. Це дозволяє
використовувати противоточний рух теплоносія та матеріала.
Теплоносієм є димові гази ,бо газова сушарка є більш економічною
ніж повітряна. Витрата палива в газовій сушарці в два рази менша ,ніж в
повітряній при тих самих параметрах сушильного агента. Для отримання
димових газів спалюємо газоподібне паливо в топках.
Технологічна схема процесу представлена на рис.1.Буре вугілля
представлене шахтним реагентом. Шахтний реагент проходить такі стадії
технологічної переробки : з бункера 1 подається на конвеєр 2, по якому
88

Н
Науково-пр
рактична конференц
к
ція студенттів, аспірантів і молоодих вчени
их

трансп
портуєтьсся до ван
нни флотаації 3.В ванну
в
флоотації под
дається вода
в
та
виводи
иться шллам . Бурре вугілляя подаєтьься на си
иточний конвеєр 4 , де
просію
юється .О
Остаточнее просуш
шення відб
буваєтьсяя в сушаррці 5. Су
ушіння
проход
дить ди
имовими газами при
п
темпеературі 1070К массова доляя води
змінюється з 0,,52кг/кг до
д 0,22 кг/кг.Димовві гази очищуютьься в цикклоні 6.
В кулльовом мллині 7 проходить
п
ь подрібн
нення вж
же просуш
шеного вугілля.

1-бун
нкер, 2-коонвеєр, 3-вванна фло
отації, 4-сситочний
й конвеєр,, 5сушаарка, 6-ци
иклон, 7-ккульовий млин.
м
-1- вода, -299- буре вуугілля, -29
9*-просуш
шине бурее вугілля,,
-29***- подріб
бнене бурре вугілляя, -30- шллам, -31-ди
имові гази,
-311*- очишеенні гази.
Рисс.1 - Техн
нологічна схема су
ушіння буурого вугіілля
За розраххунками прийняли
З
п
и сушарку
у з діаметтром D=16600мм , яка
я має
більш високу продукти
ивність,алле є меттало та енергоємк
е
кою.Провводимо
модерн
нізацію [3]:
[
зменш
шення мааси сушар
рки в часстині голоовної секкторної
насадкки, що заамінюєтьсся лопасттною нассадкою.Цее також дозволяє більш
рівном
мірно розподілят
р
ти матеріал по
п
бараабану.Кож
жухи пр
ривода
виготоовляєм з сітки,а нее з листового матееріалу.Бан
ндажі суушарки і опорні
ролики
и викон
нані зі стталі з дод
датково зміцненою
з
ю поверххнею їх в точці
дотикуу при рооботі . Це
Ц дозволляє зменш
шити массу сушаркки на 14
40 кг і
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зменшити енерговитрати.Барабан встановлюемо з нахилом до 6°,на обох
торцях встановлюємо ущільнюючі пристрої, що ущільнює вихід димових
газів.
Висновки.В даній роботі були виконані:
1)розрахунки на міцність барабана,опорно-упорної та упорної станцій
2)розрахунок основних параметрів циклону для очистки відпрацьованих
газів. 3)прийнята сушарка з діаметром D=1600мм
4) секторна насадка замінена лопастною насадкою
5) кожухи привода виготовляєм з сітки.
Перелік посилань:
1.Чернобильский І.І. «Машини і апарати хімічної промисловості»
,1975.,420с.
2.Ликов М.В., «Дослідження процесів сушіння»,1962,193с.
3.Патент RU №2042897 від 01.02.94 опублікований в бюл.№24 від 27.08.95.
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УДК 62-681
УТИЛІЗАЦІЯ ПІЧНИХ ГАЗІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТОВ
«КРИВИЙ РІГ ЦЕМЕНТ»
студент Бірюков К.Г., к.т.н., доц. Півень О.Н.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Метою проекту є розробка та модернізація теплообмінного апарату для
утилізації теплоти пічних газів, що надходять з обертової печі для спікання
клінкеру. Цей теплообмінник забезпечує більш раціональне використання
теплоти пічних газів. В результаті теплообміну гарячих газів з водою – в
якості вторинного продукту, утворюється перегріта вода. Вона буде
використана для обігріву складських приміщень та нового відділу
пакування підприємства, а також для інших побутових та технологічних
потреб.
В результаті теплового розрахунку теплообмінника для утилізації
теплоти пічних газів, що надходять з циклонного теплообмінника 1,
об’ємною витратою 24 м3/сек обрано одноходовий кожухотрубчатий
теплообмінник з діаметром труб Ø 25х2 мм, внутрішнім діаметром кожуха
– 1000 мм, довжина труб – 3000 мм. Для вибраного нормалізованого
апарату виконані розрахунки, що підтверджують працездатність
конструкції, а саме: розрахунки фланцевих з’єднань, трубної решітки, опор
та товщини стінки корпуса, кришки, днища. Виконані складальні креслення
теплообмінника та креслення основних вузлів і деталей.
У міжтрубний простір цього теплообмінника подається вода, у
трубний – димові гази.
У результаті розрахунків - температура вихідних газів з печі знизиться
з 773 К до 453...463 К. Ця температура є достатньою для подальшого
використання газів у млинах 3 в якості сушильного агенту. У вигляді
вторинного продукту одержимо гарячий теплоносій – перегріту воду, з
температурою 393 К та масовою витратою 25 кг/сек (92 м3/год). Вона буде
використана для обігріву нового відділу пакування та складських
приміщень загальною площею близько 4000 м2.
Суттєвим недоліком теплообмінного процесу є низький коефіцієнт
теплопередачі димових газів α1. Технологічна задача проекту полягає в
підвищенні цього коефіцієнту теплопередачі з мінімальними економічними
затратами і з мінімальним підвищенням гідравлічного опору апарату.
Шляхом для покращення теплопередачі є турбулізація потоку.
На основі проведених інформаційних досліджень було обрано метод
накатки кільцевих турбулізаторів потоку, що детально описані в [2] та [3].
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Рисс. 1. Труб
ба з накатааними кіл
льцевими турбулізаторами
Висота кіільцевих турбуліізаторів повинна бути рівна то
овщині
пристіінного лаамінарногго слою (приблизн
но 4% від
д внутріш
шнього діаметра
труби.. Згідно рекоменд
р
дацій, виккладених в [2] при
ийняті нааступні розміри
р
турбуллізаторів: d / D = (00.91 – 0.9935), t / D = 1. При виконанн
ні такої накатки
н
вартістть труб збільшуєт
з
ться на 2-4%.
2
Наккатка при
изводить до турбу
улізації
лише пристінного ламін
нарного слою,
с
том
му витратти енергіії збільшу
уються
незнач
чно. Так, коефіцієн
нт теплоп
передачі в нас збілльшитьсяя приблиззно в 2
рази [33], а гідрравлічний
й опір збілльшитьсяя в 2.5 раази, що доосить неззначно,
враховвуючи, що
щ при турбулізаації всьо
ого потокку, методом додавання
завихррювачів в труби, гідравлічн
ний опір збільшить
з
ься більш
ш ніж в 10
0 разів.
Кільцееві турбуллізатори також
т
сутттєво змен
ншать від
дкладанняя в трубах
х.
Висновок::
Роозроблени
ий та модерніззований теплооб
бмінний апарат дасть
можли
ивість поккращити теплопере
т
едачу між
ж теплоноосіями, зм
меншити затрати
з
металуу, ефективвно зменш
шити відккладання пилу на трубах.
т
П
Перелік
поосилань::
1. Банит Ф.Г., Несвижск
Н
кий О.А
А. Механ
ническое оборудование
цементтных завоодов. Изд
д.2-ое. – М.:
М Машиностроен
ние, 1975. – 168с.
2. Дрейц
цер Г.А., Гомон
н В.И., Ароновв И.З. Сравниттельное
исслед
дование величин
ны отлложений в тррубах с кольц
цевыми
турбуллизаторам
ми и в гладких трубах кожухоттрубчаты
ых аппаратов /
Промы
ышленнаяя теплотеххника. 19981. Т. 3. № 6. С. 366 – 42.
3. Калини
ин Э.К.,, Дрейцер Г.А.,, Ярхо С.А. И
Интенсифи
икация
теплоообмена в каналах. 3-е изд., перераб. и доп. – Машиноостроениее, 1990.
– 208 с.
с
4. Машины и апп
параты хи
имически
их произвводств / Под ред
д. И.И.
Чернобыльскогго. – М.: Машинос
М
троение, 1975. – 456 с.
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УДК 66.045.123
ТЕПЛООБМІННИК ТИПУ «ТРУБА В ТРУБІ» ДЛЯ
ОХОЛОДЖЕННЯ ДИЕТИЛЕНГЛІКОЛЮ
студентка Гріффен Ю.О., к.т.н., доц. Степанюк А.Р.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Диетиленгліколь – найпростіший представник багатоатомних
спиртів, утворюється як побічний продукт при гідратації етилена окису.
Важливою властивістю диетиленгліколя є здатність знижувати
температуру замерзання води, тому речовина знайшла широке
використання як компонент автомобільних антифризів і гальмівних рідин.
Він також застосовується у виробництві целофану, поліуретанів і ряду
інших продуктів. У обмежених масштабах диетіленгліколь так само
застосовують як розчинник друкарських і деяких інших фарб, у
виробництві чорнил і паст для кулькових ручок, в органічному синтезі.
Регенераційні (дистиляційні) установки [1, 2] відновлюють
відпрацьовані органічні розчинники шляхом дистиляції. Вони дозволяють
відновлювати до 95% об'єму відпрацьованого органічного розчинника.
Регенерація та повторне використання речовин дозволяє зменшити затрати
на виробництво, шляхом відтворення необхідних властивостей речовини з
відпрацьованої.
Метою даної роботи є проектування та модернізація теплообмінного
апарату типу «труба в трубі», що входить до технологічної лінії
регенерації диетиленгліколю. Для досягнення цієї мети поставлені такі
задачі:
‐ проаналізувати існуючі установки і вибрати найприйнятнішу з них
для досягнення заданих технологічних умов;
‐ виконати технологічні розрахунки довжини та діаметра зовнішньої
та внутрішньої труб теплообмінника;
‐ виконати гідравлічний розрахунок для вибору насосів;
‐ виконати розрахунок на міцність і жорсткість основних елементів
апаратів установки;
‐ дати рекомендації щодо виготовлення, монтажу та експлуатації
теплообмінника;
‐ визначити рівень стандартизації та уніфікації.
На попередньому етапі роботи виконано наступне:
‐ визначено предмет і об’єкт дослідження – теплообмінний апарат
типу «труба в трубі» для охолодження насиченого етиленгліколю з
метою подальшого його охолодження;
‐ визначено область використання теплообмінного апарату;
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‐ ввиконаноо опис крееслення теплообміінника та технологгічної схеми;
‐ здійснено
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о вибір коонструкціійних маттеріалів;
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в
о основні розрахун
нки теплоо
обмінного апаратуу.
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т
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ю внутріш
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ггофрованою. Це
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омпактним
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режиму
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1- теплообмінн
ник типу «труба
«
в трубі»;
т
2--холодилььна устан
новка; 3- блок
б
р
регенерац
ції етилен
нгліколю; 4- насосн
на станціяя.
Рис. 1 - Схема регенеррації наси
иченого еттиленглікколю.
Перел
лік посил
лань:
1. Касатккин А.Г. Основны
ые процесссы и апп
параты химическо
х
ой технол
логии.М.: Хи
имия, 19771г.-484 с.
2 Дитнерский Ю.И.
2.
Ю
Основвные прооцессы и аппараты
ы химичесской техн
нологи.
Пособ
бие по прооектироваанию.- М.: Химия, 1991г.-4996с.
3 Патентти: РФ 20075716, РФ
3.
Ф 2069831.
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УДК 662.69.002
ПРОЦЕС ВИЛУЧЕННЯ ВУГЛЕВОДНІВ
МЕТОДОМ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ АБСОРБЦІЇ
студентка Дахненко С.В., к.т.н., доц. Степанюк А.Р.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Для переробки природного газу, а саме вилучення з нього цільових
компонентів (пропану, бутану, етану, важких вуглеводнів) та забезпечення
якісного очищення від механічних домішок і скрапленої рідини перед
транспортуванням магістральними трубопроводами, необхідне попереднє
визначення найбільш ефективного методу виконання поставленого
завдання. За данними науково-технічної літератури, було виявлено, що
доцільно застосовувати метод низькотемпературної абсорбції. Він отримав
найширше розповсюдження завдяки можливості використання доступних і
дешевих рідинних поглиначів та ефективного протікання процесу при
низьких температурах, що досягається штучнии охолодженням сировини.
Вагомий вплив на низькотемпературну абсорбцію мають такі переметри,як
склад,фізико-хімічні властивості сировини, витрата сировини, тиск та
температура. 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:
- cкраплений газ (пропан-бутанова фракція) може бути призначений для
комунально-побутового споживання, а також може використовуватись
автомобільним транспортом як моторне паливо марки ПБА;
- деетанпропанбутанізований конденсат призначений як компонент при
виробництві бензинів автомобільних за ДСТУ 4063;
- сухий газ з установки НТА подається у магістральний газопровід і
відповідає вимогам ТУ У 320.001158764.008-95.
На рис. - 1 представлена технологічна схема абсорбційного вилучення
вуглеводнів.
Відбензинений газ надходить в абсорбери (позначені на схемі 2), які
зрошуються охолодженим «пісним» абсорбентом. В абсорберах «пісний»
абсорбент, що подається назустріч газовому потоку, вилучає з газу
компоненти широкої фракції легких вуглеводнів, що залишаються в газі.
Сирий газ сепарується від сконденсованої рідкої фази в сепараторах і далі
після сепараторів частково відбензинений газ надходить в абсорбери, які
зрощуються охолодженим «пісним» абсорбентом.
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1,4,8-сепарратор; 2-аабсорбер; 3,9,10 – теплообм
мінник; 5-- насос; 6 –
повітрряний холлодильни
ик; 7-колоона деетан
нізатор; 88 водяний
й холодил
льник.
Рис. 1 - Схем
ма абсорбційного вилучення
в
я вуглевооднів
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повітрряного холлодильни
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96

Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених

УДК 678.02
ЛІНІЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПОЛІЕТИЛЕНУ ВИСОКОГО ТИСКУ
студентка Домінова Г.В., к.т.н., доц. Швед М.П.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Поліетилен - це термопластичний полімерний матеріал, який
отримують шляхом полімеризації продуктів переробки нафти, зокрема газу
етилену С2Н4.
Поліетилен - тверда речовина білого кольору. Він еластичний,
гарний діелектрик, стійкий до дії багатьох хімічних реагентів та
радіоактивного випромінювання. Поліетилен високого тиску (ПЕВТ)
отримують при температурі 473-593 К та тиску 150-350МПа,
продуктивність лінії по виробництву ПЕВТ складає 0,5–20 тон/год. Біля
половини всього
поліетилен
високого тиску, що випускається,
яка
використовується
на виробництві
поліетиленової
плівки,
використовується у сільському господарстві (теплиці) та для пакування
продуктів [1].
Метою модернізації лінії для виробництва ПЕВТ є розробка
теплообмінного апарату для охолодження етилену, який не прореагував в
реакторі, та повернення його в цикл виробництва ПЕВТ з заданими
технологічними параметрами. Виробництво ПЕВТ складається з установок
синтезу, конфекціювання та додаткової обробки. Принципова технологічна
схема установки синтезу приведена на рисунку 1.
Етилен з установки газорозподілення подається в ресивер 1, де
змішується зі зворотним етиленом та киснем. Суміш стискається
компресорами 2 та 3 до тиску 150-350 МПа і подається в реактор 4. За
допомогою насосу 9 в реакційну суміш додаються ініціатори. У реакторі
протікає процес полімеризації етилену при температурі 473-593К.
Розплавлений поліетилен разом з етиленом, який не прореагував,
безперервно виводяться з реактора через дросель і надходить до сепаратору 5, де протікає процес розділення поліетилену та етилену, який не
прореагував. Розплавлений поліетилен з нижньої частини сепаратора разом
з розчиненим в ньому етиленом надходить через дросель в сепара-тор 10.
Етилен з сепаратора 5 проходить через систему охолодження та очищення
(холодильники 6, циклони 7),
де поступово виділяється
низькомолекулярний поліетилен. Потім очищений етилен подається на
всмоктування перед компресором 3. В сепараторі 10 із поліетилену
виділяється розчинений в ньому етилен, який через систему охолодження і
очищення (холодильник 12, циклон 13) надходить в ресивер 14. З ресивера
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стиснений газ компресором 16 направляється на змішування зі свіжим
етиленом [2].

Рис. 1. Технологічна схема виробництва ПЕВТ
1,14 – ресивери; 2,3,16 – компресори; 4 – реактор; 5,10 – сепаратори;
6,12 – теплообмінні апарати; 7,13 – циклони; 8,15 – ємності; 9 – насос;
11 – екструдер
Розплавлений поліетилен з сепаратора 10 надходить до екструдера
11, а з нього у вигляді гранул пневмо- і гідротранспортом направляється на
конфекціювання та додаткову обробку.
Оскільки лінія виробництва поліетилену працює за умов високого
тиску ( ≥30 МПа) і чітко визначеної температури, то виникає необхідність у
розробці теплообмінника, який буде працювати при високому тиску та
мати невелику метало- та енергоємність. У такому випадку доцільно
обрати теплообмінник типу «труба в трубі», який має невеликі габаритні
розміри та гідравлічний опір, простий у виготовленні та обслуговуванні.
Найбільш близьким до данного, є теплообмінний апарат типу «труба
в трубі» [3], у внутрішній трубі якого розташованi турбулізуючі вставки.
Недоліком даної конструкції є високий гідравлічний опір та складність
виготовлення. Запропановане технічне рішення відрізняється тим, що
забезпечення турбулентного режиму здійснюється за рахунок заміни
внутрішньої труби з турбулізуючими вставками, трубою зі змінним
діаметром по довжині. Таким чином збільшується площа теплообміну та
майже не збільшується гідравлічний опір.
Перелік посилань:
1. Брацыхин Е. А. Технология пластических масс. М., «Химия», 1974.
производства
2. Кузнецов Е. В. Альбом технологических схем
полимеров и пластмасс на их основе. М., «Химия», 1969.
3. Int.Cl. F28D 7/10, U.S. Cl. 165/154,US006012514A, Jan.11,2000.
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ня разом
м з інсти
итутом
сірки.
«Укрн
нафтохімп
проект»
модерн
нізовано
схему
виробн
ництва
Модеррнізація полягає
п
у викорисстанні дод
даткових підігріваачів, реаккторів і
конден
нсаторів, які збільш
шують прродуктивн
ність і ефективністть процессу.

1-сепааратор; 2-- повітрод
дувка; 3- реакційна
р
а піч; 4- реакційни
р
й охолодж
жувач;
5- конд
денсатор; 6- сховищ
ще гранул
льованої сірки;
с
7- ззбірник;
8- кон
нденсаторр; 9- пічкаа; 10- реакктор; 11- теплообм
т
мінник;
12- паропідігр
п
рівач
Р 1.- Схема
Рис.
С
маттеріальнихх потоків процесу виробниц
цтва сірки
и
Запрропоноваана схемаа представвлена на рисунку 1. Аміакковмісний
й газ із
секції відпарки
и кислих стоків
с
і сірководн
с
невмісний
й газ із сеекції реген
нерації
аміна поступаю
ють в сеп
паратори 1, звідки
и від газіів відділяяється ви
инесена
вологаа. Гази із сепаратоорів постуупають до
д пальни
иків реакц
ційної печ
чі 3 де
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змішуються з повітрям, яке нагнітається повітродувкою 2. Інша кількість
сірководневмісного газу подається в середню секцію реакційної печі 3.
Таке розподілення потоків здійснюється для отримання температурних
умов, необхідних для повного розкладання аміаку.
Газ із реакційної печі 3 поступає в реакційний охолоджувач 4 де
охолоджується за рахунок живильної котельної води, що подається в
паропідігрівач 12.
Технологічний газ з охолоджувача 4 поступає в конденсатор 5, де він
охолоджується водою. Сірка, що сконденсувалась стікає в сховище сірки 7.
Технологічний газ, що виходить з конденсатора нагрівається парою
високого тиску в підігрівачі 11 і поступає в конвертор першого ступеня
реактора 10. В конверторі за присутності каталізатора продовжується
реакція з утворенням сірки. Далі процес повторюється ще два рази до
повного вилучення сірки.
Хвостові гази із останнього конденсатора 5 поступають в генератор
відновлюючого газу 9. Для організації процесу гідрування в генератор
подаються паливний газ і повітря, яке нагнітається повітродувкою 2.
Гарячі продукти згорання із генератора 9 поступають в реактор
гідрування 10, гази що виходять з реактора охолоджуються в конденсаторі
8.
Таким чином, за рахунок внесення додаткових апаратів в процес,
досягається більша продуктивність і ефективність в порівнянні з
традиційними схемами.
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УДК 665.644
БЛОК РИФОРМІНГУ КОМБІНОВАНОЇ УСТАНОВКИ
ЛК-6У (СЕКЦІЯ 200)
студент Корсак І.І., ст. викл. Вознюк Т.А.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Основною задачею нафтопереробної промисловості є найбільш
повне задоволення вимог споживача у високоякісних нафтопродуктах та
забезпечення сировиною суміжних виробництв (нафтохімічних білкововітамінних концентратів та ін.)
Продукти отримані прямою перегонкою, не є, як правило,
товарними, оскільки без додаткової обробки вони не задовольняють
вимогам експлуатації двигунів внутрішнього згорання та інших машин і
механізмів. Для виробництва товарних нафтопродуктів дистиляти та
залишки, отримані в різноманітних процесах, піддають очистці,
розділенню, облагородженню шляхом додавання присадок.
В сучасній економічній ситуації важливу роль відіграє
енергозбереження, тому було вирішено змоделювати процес для
визначення оптимальних режимів роботи обладнання.
Технологічну схему показано на рисунку 1. Сировиною служать
прямогонні бензинові фракції, викіпаючі в межах 335-453К. Основним
продуктом є дебуталізований каталізат - компонент для приготування
високооктанових бензинів.
Сировина з секції атмосферної перегонки подається насосами 1 на
змішування з водневмісним газом. Газосировинна суміш нагрівається в
теплообмінниках 14 до температури 508-583 К зворотнім потоком з
реактора 15. Далі газосировинна суміш поступає в піч гідроочистки 16, для
нагріву до температури реакції, після чого надходить до реактора блока
гідроочистки.
З реактора 15 газопродуктивна суміш надходить в теплообмінники 7,
14, потім охолоджується в повітряному холодильнику 11, захолоджується
в холодильнику 12 до температури 311 К і надходить в сепаратор 10.
Нагріта у печі 17 до температури реакції газосировинна суміш
риформінгапроходить послідовно три реактора 19-21 з проміжним
підігрівом на відповідних ступенях печі 17. Газопродуктивна суміш з
реактора 21 охолоджується у теплообмінниках 22, далі в повітряному
холодильнику 23 та доохолождується в холодильнику 24 до температури
311-313К. При цій температурі здійснюється сепарація суміші на
водневмісний газ та нестабільний каталізат у сепараторі 25. Нестабільний
каталізат риформінга проходить додаткову сепарацію у сепараторі
101

Н
Науково-пр
рактична конференц
к
ція студенттів, аспірантів і молоодих вчени
их

низькоого тискуу 27, потіім після нагріву
н
в теплообміннику 28 надхо
одить у
стабілізаційну колону
к
299.
С
Стабільни
ий дебуттанізовани
ий катал
лізат з низу коолони 29 після
теплоообміну з нестабілььним каталізатом охолодж
жується в холодилььниках
33-34 і виводитться з устаановки.

11,6,29 – коолони; 5,99,13,18,266,35,37 – насоси; 3,4,11,12,2
3
23,24,31-3
34 –
х
холодиль
ьники; 2,10,25,27,36 – сепаратори; 155, 19-21 – реактори
и;
7,144,22,28 – теплообм
мінні апар
рати; 8,16,17,30 – п
печі.
Рис. 1- Техноологічна схема
с
секц
ції 200 усстановки Л
ЛК 6-У
Вдосконаалення відносить
В
в
ься до багатоходових теплообм
мінних
апараттів, що маають білььше 2-х ходів
х
по між
м трубн
ному проссторі. Най
йбільш
близькким до наашого, є теплообм
т
мінний апаарат [1], що
щ має пуучок поперечно
обтікааємих трууб та 4 хооди по між трубно
ому простторі. У віідомому апараті
а
розпод
ділення трубок
т
поо ходах зд
дійснюєтьься на осснові розд
ділення трубної
т
плити на рівні за площеею сегмен
нти, та ви
идаленням
м трубокк, що заваажають
встаноовленню перегороодок. Для збільшен
ння площ
щі теплоообміну, пр
ри тих
самих габариттах, проп
понуєтьсяя робити для кож
жного сеегменту власну
розміттку для отворів,
о
а не загалльну на всю
в
трубну плитуу. Це дозволить
більш раціонально використо
в
овувати міжтруб
бний прростір завдяки
встаноовленню більшої
б
к
кількості
т
труб.
В даномуу проекті проведен
но розраху
унок тепллообмінного апараату для
зменш
шення теп
плового навантажеення на піч, було обрано
о
4 теплообм
мінних
апаратти, це забезпечу
з
ує достаттню площ
щу тепллообміну, а параалельне
підклю
ючення доозволяє не
н зупиняяти устано
овку при виникнеенні полом
мок чи
під чаас планоових рем
монтів. Моделюва
М
ання проц
цесу доззволило обрати
режим
м при яккому досягаєтьсяя найбілььш висока ступіінь рекуп
перації
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теплової енергії. Виконано розрахунки: конструктивний, гідравлічний, на
міцність та жорсткість апаратів, що забезпечують надійність конструкції.
Перелік посилань:
1. Int. Cl. B01J 8/06, F28D 7/00, US 7,316,804 B2, Jan. 8, 2008
2. Промышленные установки каталитического риформинга /Под ред.
Г.А. Ластовкина. – Л.: Химия, 1984. – 231 с.
3. Основные процессы и аппараты химической технологи / А.Г.
Касаткин – М.:Химия, 1971. – 784 с.
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УДК 678.748.2
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕПЛООБМІННОГО АПАРАТУ В ЛІНІЇ
ВИГОТОВЛЕННЯ ПОЛІСТИРОЛУ БЛОЧНИМ МЕТОДОМ
студентка Кузьміна В.О., к.т.н., доц. Швед М.П.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Метою даної роботи є розрахунок конструкції і проектування
конденсатора для зрідження парів стиролу та надання рекомендацій щодо
модернізації теплообмінного апарату в лінії виготовлення полістиролу
блочним методом.
Синтетичний полімер – полістирол має важливе значення в
промисловості і побуті завдяки його властивостям. Він широко
використовується як конструкційний матеріал, в електротехнічній і інших
галузях промисловості. Тому розробка устаткування для виробництва
цього полімеру, що відповідає сучасним вимогам, є важливою задачею.
Технологічний
процес виробництва блочного полістиролу
складається з наступних стадій: попередня полімеризація стиролу, кінцева
полімеризація стиролу, охолодження та подрібнення стиролу. Принципова
схема безперервного процесу виготовлення стиролу блочним методом
наведена на рисунку 1. Стирол з ємності 1 подають в напірний бак 2, з
якого потім через фільтр 3 безперервно загружають в форполімезатори 4. З
допомогою рубашки і змієвиків температура в цих апаратах підтримується
на рівні 75-85ºС. Після перетворення 18-20% в полістирол сироп
(форполімер) починають безперервно зливати в верхню частину
полімеризаційної колони 6. При досягненні степені перетворення стиролу
28-32% швидкість злива форполімера в колону збільшується.
Безперервний злив стиролу в форполімезатор і безперервне витікання з
нього форполімера в колону регулюють таким чином, щоб концентрація
полімеру в форполімезаторі була постійною.
Пари стиролу, що виділяються в колоні, конденсуються в
конденсаторі 5, звідкіля стирол повертається в верхню частину колони.
Полімеризація стиролу і в форполімезаторах, і в колоні проводиться в
середовищі азоту.
Розплавлений полістирол з конічної частини колони вивантажують в
черв’ячну машину 7 з вакуум-відсосом, котра формує розплав у вигляді
прутків. Завдяки вакуум-відсосу з полімеру частково видаляється вільний
стирол, його вміст знижується до 0,2-0,3%. Черв’ячна машина одночасно є
гідравлічним затвором колони. Прутки полістиролу охолоджуються і
ріжуться на гранули.
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1– ємністть для збеерігання стиролу,
с
2 – напірн
ний бак; 3 – фільтр
р,
4 – форполім
мезатори, 5 –кожу
ухотрубни
ий конден
нсатор,
6 – поліімеризаціійна колоона, 7 – чеерв’ячний
й прес, 8 – ванна дл
ля
оххолоджен
ння, 9 – грранулятор
р, 10 – ємн
ність для води,
11- теплообм
т
мінники.
Рис. 1 – Техноологічна схема
с
вигготовленн
ня полісти
иролу блоочним меттодом
Д збілььшення ефективн
Для
е
ості робо
оти теплоообмінноого aпараату [1],
сконсттруюємо трубочки
и грушоп
подібного перерізуу (рис 2), що збіл
льшить
турбуллізацію поотоку.

ма переріізу трубоч
чок
Рис. 2- Форм
Встаноовлений модерніізований конденссатор, що
щ підтрримує зааданий
темперратурний
й режим на
н виходіі, забезпечує збілььшення прродуктиввності і
якість вихідногго продуккту. А таккож заощ
щаджує ен
нергозатрати для нагріву
н
стироллу перед
д подан
нням в полімер
ризаційну камеруу, що робить
р
модерн
нізацію конденсат
к
тора актуаальною.
Перел
лік посил
лань:
1. «Техноло
«
огія пласттичних маас» під реедакцією Коршака
К
В.В. –М
Москва:
Х
Хімія,
1985.- 560с.
2. SHELL-A
AND-TUB
BE HEAT
T EXCHA
ANGER, Russian
R
F
Federation Patent
2
2329448.
/Kisljakoov V.V, Applicatio
A
on Numbeer: 09/7055351 Publlication
D
Date:
20/007/2008 Filing
F
Datee: 23/07/20
006.
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УДК 536.24
КОЖУХОТРУБНИЙ ТЕПЛООБМІННИЙ АПАРАТ ДЛЯ СИСТЕМИ
ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
студентка І.Ю. Левченко, к.т.н., доц. Г.Л. Рябцев
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Cистеми опалення являють собою комплекс елементів, призначений
для отримання, переносу та передачі необхідної кількості теплоти в
опалюване приміщення, та складаються з трьох основних елементів:
- теплогенератор для отримання теплоти та передачі теплоносія;
- теплопровід для транспортування теплоносія;
- опалювальні прилади − передають теплоту в приміщення.
Теплоносієм для систем опалення може бути будь-яке середовище,
яке має здатність акумулювати теплову енергію – рухоме, дешеве,
задовольняє санітарні норми та дає змогу контролювати відпуск теплоти.
Найпоширеніші – вода, пара та повітря.
При реконструкції систем теплопостачання підприємств важливо
використовувати весь спектр теплогенеруючого та опалювальновентиляційного обладнання. Найбільш економічним є точний вибір схеми
теплопостачання, для чого виконують пророблення варіантів. Зазвичай, на
виробничому підприємстві має сенс у різних цехах і приміщеннях
застосовувати різні типи опалення. У налагодженій тепломережі
дотримують нормального режиму циркулювання мережної води та її
охолодження для всіх абонентів мережі. При цьому все обладнання має
працювати оптимально, у тому числі й теплообмінники.
Метою роботи було проектування теплообмінника, призначеного для
нагрівання 3,24 кг/с води від 293 до 343 К парою під тиском 0,2 МПа.
Після аналізу процесу теплопередачі та проведення попередніх
досліджень на Яблунівському ГПЗ із залученням організації ДК
«Укргазвидобування»
спроектовано
горизонтальний
двоходовий
2
кожухотрубний теплообмінний апарат площею 13 м , який складається з
56 труб ∅25×2, що дало змогу отримати високі показники теплообміну.
При цьому:
− для забезпечення циркулювання води, що нагрівається в
теплообміннику, обрано відцентровий насос консольного типу;
− забезпечено необхідні міцність, надійність і довговічність
конструкції апарата шляхом проведення рекомендованих розрахунків і
добором якісних матеріалів невисокої вартості;
− розроблено необхідні рекомендації з монтажу та експлуатації
спроектованого апарата.
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Виконані
патентні
дослідження
дозволили
вдосконалити
конструкцію розробленого апарата. Суть вдосконалення полягає у тому,
що в поперечній перегородці трубчастого теплообмінного апарата,
виконана у вигляді круглого диска з сегментним вирізом і отворами для
проходу теплообмінних труб, щонайменше одна поверхня диска містить
покриття з листової гуми, яке повторює форму диска і крайки якого
виходять за відповідні крайки диска. У найприйнятнішому прикладі
виконання перегородки крайки покриття мають поперечні надрізи.
Застосування цієї корисної моделі суттєво полегшує монтаж
перегородок в апараті (внаслідок зменшення жорсткості крайок покриття в
місцях їх прилягання до теплообмінних трубок і корпуса). Крім того,
наявність гумового покриття захищає як саму перегородку, так і прилеглі
до неї ділянки теплообмінних труб (у місцях їх проходу крізь отвори
перегородки) від гідроерозійного зношування. Також суттєво зменшується
шум внаслідок зниження вібрації труб у теплообмінному апараті.
Аналіз літературних джерел дозволяє сформулювати такі задачі
подальших досліджень:
- визначення мінімуму зведених затрат, що можуть забезпечити
оптимальне теплопостачання;
- раціональне використання теплоносіїв в системі опалення для
забезпечення та підтримання в приміщенні потрібних температур залежно
від температур навколишнього середовища;
- використання теплоти низького потенціалу в системі оберненого
водопостачання та технологічному процесі Яблунівського ГПЗ.
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УДК 536.24
РЕКУПЕРАТОР ВИРОБНИЦТВА МІНЕРАЛЬНОЇ ВАТИ
студент Максимук Д. О., к.т.н., доц. Рябцев Г. Л.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Останнім часом у світі спостерігається швидке зростання вартості
енергоресурсів. Зокрема, протягом останніх 10 років вартість природного
газу для промислових споживачів зросла більше, ніж у 8 разів. Тому
стають дуже актуальними питання ефективного використання енергоносіїв
на промислових підприємствах основної хімічної технології, до яких
належать і підприємства з виробництва мінеральної вати.
Застосування мінеральної вати у якості теплоізоляції та шумоізоляції
дозволяє створити комфортні умови всередині приміщення – добре
зберігає теплоту взимку та прохолоду влітку, ефективно знижує рівень
шуму. М'які і напівжорсткі мінераловатні плити, а також плити підвищеної
жорсткості мають високі показники екологічної чистоти, теплопровідності,
щільності та неспалюваності і відповідають сучасним вимогам до
теплоізоляційних матеріалів.
Метою
даної
роботи
було
проектування
рекуператора
3
продуктивністю 2500 м /год, що дозволяє за невеликих затрат забезпечити
ефективне використання залишкової теплоти димових газів для нагрівання
повітря, яке використовують у технологічному процесі одержання
мінеральної вати.
Для досягнення цієї мети вирішено такі задачі:
− на основі аналізу патентних і науково-технічних документів
встановлено, що основним напрямком модернізації існуючих і створення
нових рекуперацій них апаратів є оптимізація співвідношення «цінаякість» одержуваного продукту шляхом збільшення продуктивності,
інтенсифікації теплообміну, зменшення гідравлічних втрат і зниження
матеріалоємності теплообмінних апаратів;
− з метою підвищення температури полум’я, збільшення
продуктивності печі, зменшення недопалу паливної суміші у камері
горіння та усунення засмічування вихідних каналів паливного колектора
було розроблено конструкцію зануреного газоповітряного пальника (рис.1)
[1]
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Рис. 1- Схема розробленого пальника
− для рекуперації теплоти обрано вертикальну конструкцію
радіаційного теплообмінника площею 8,76 м2, який забезпечує
найприйнятніші умови теплообміну і складається з 22 U-подібних трубок
∅38, заізольованих двома шарами шамотної цегли та циліндричної
обичайки ∅1924 завтовшки 2 мм (рис. 2);
− для забезпечення циркулювання повітря, що нагрівається в
теплообміннику від 80 до 400 °С, обрано вентилятор високого тиску, що
забезпечує різницю тисків 14,3 кПа;
− встановлено, що для надійного теплового ізолювання
розробленого рекуператора від навколишнього середовища необхідно
встановити шар вогнетривкого матеріалу завтовшки 0,345 м;
− забезпечено необхідні міцність, надійність і довговічність
конструкції
рекуператора
шляхом
проведення
рекомендованих
розрахунків і добором якісних матеріалів невисокої вартості;
− розроблено необхідні рекомендації з монтажу та експлуатації
спроектованого апарата.

Рис. 2- Схема розробленого рекуператора
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Подальші дослідження мають бути спрямовані на:
− визначення мінімуму зведених затрат, що можуть забезпечити
оптимальне теплопостачання;
− раціональне використання теплоносіїв в технологічній схемі для
забезпечення та підтримання потрібних температур продукту залежно від
температури навколишнього середовища.
Перелік посилань
1. Заявка на винахід № а 2008 13352, М.кл.7 D 14/22, Занурений
газоповітряний пальник / Максимук О. Б, Олабін В. М., Нікітіна І.
В., Максимук Д. О. – Заявлений 19.11.2008
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УДК 504.55:628.398

ПЕРЕД ПРОЕКТНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ
ІЗОЛЯЦІЇ РАДІАЦІЙНИХ ВІДХОДІВ В НАДРАХ
студент Михальчук О. Д., к.т.н., доц. Степанюк А. Р.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
З 2000 року в Науково-інженерний центр радіогідрогео-екологічних
полігонних досліджень виконуються роботи з оцінки перспективи
використання в Україні геологічного сховища свердловинного типу задля
ізоляції в надрах високоактивних та довгоіснуючих радіоактивних відходів
(РВ). Роботи фінансуються Науково-Технологічним Центром України.
Україна знаходиться на початкових стадіях реалізації програми
створення геологічного сховища, тому має можливість використовувати
передовий міжнародний досвід для вибору оптимального типу конструкції
геологічного сховища (шахтний чи свердловинний). При цьому в
максимальній степені повинні бути враховані діючі в державі нормативні
та технічні вимоги, тенденції розвитку ядерної енергетики, а також
економічні умови.
Свердловинний
спосіб
захоронення
радіаційних
відходів
характеризується наступними перевагами: менші витрати на вибір ділянки
та менша вартість будівництва сховища; меншими витратам часу на вибір
ділянки та будівництво сховища; більшою гнучкістю у відношенні витрати
грошових ресурсів та графіка введення в експлуатацію; меншою
уразливістю у випадку непередбаченого впливу ззовні; більш високим
коефіцієнтом використання об’єму сховища, тобто – меншим впливом на
навколишнє середовище.
Свердловинний спосіб захоронення має також і недоліки, які
пов’язані з: складністю вилучення дефектних контейнерів; складністю
моніторингу стану контейнерів; невигідністю розміщення в свердловинах
довгоіснуючих РВ низького рівня активності.
Для повного вирішення в Україні проблеми ізоляції високоактивних
та довгоіснуючих РВ пропонується поділити їх потоки. В першу чергу
пропонується створити свердловинне геологічне сховище для осклованих
високоактивних відходів, відпрацьованого ядерного палива об’єкта
«Укриття», а потім шахтного сховища для радіоактивних відходів АЕС
України, а також для частини РВ, які знаходяться в об’єкті «Укриття» та
сховищах зони відчуження. Максимальний позитивний результат може
бути досягнуто при розміщенні вказаних сховищ на території зони
відчуження.
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УДК 678.063
6
Т
ТЕХНОЛ
ОГІЧНА
А ЛІНІЯ ВИРОБН
В
НИЦТВА
А ОБКЛА
АДОЧНИ
ИХ
СУ
УМІШЕЙ
Й В ОДНУ
У СТАДІІЮ
сттудент Оллійник Є. Г., к.т.н., доц. Степ
панюк А.. Р.
Н
Націонал
льний техн
нічний ун
ніверситет України
и
“Киїївський поолітехніч
чний інсти
итут”
Н сьогооднішній день ши
На
инна про
омисловіссть – одн
на з про
овідних
галузеей нафтоп
переробноої і нафтоохімічної промисловості. Роозвитку шинної
ш
проми
исловості приділяяється веелике зн
начення, оскільки
и від яккості і
кількоості шин залежитьь робота автомобіл
а
льного та авіаційного трансспорту,
будівеельних, доорожніх, сільськог
с
господарсських і інш
ших маши
ин.
П викоористанніі шин під
При
двищуєтьься швидккість рухху і прохідність
машин
н в різноманітнихх дорожнііх умовах
х. Гарна амортизаація досяггається
завдякки еластич
чності гууми і упруугості сти
иснутого повітря, щ
що знахо
одиться
в шин
нах. Осноовним з чинниківв, що впл
ливають на якістьь шин є якість
гумови
их сумішей, з якихх їх виготтовляють.
Т
Технолог
гічну лін
нію виготтовлення обкладоочних суумішей в одну
стадію
ю показано на рисуунку 1.

1 – буункер дляя сажі; 2, 6,
6 10, 11, 14, 24 – автоматич
а
чні ваги; 33, 7 – про
оміжні
збірні ємностті; 4 – труубопровод
ди з цирку
улюючим
ми помягччувачами; 5 –
електтромагніттні вентиллі; 8 – нассос або інж
жектор; 9 – бункерри для сип
пучих
інгред
дієнтів; 12 – циклоони; 13 – бункери
б
для
д грануульованихх каучуківв; 15 –
В
Ваги
з руххомою платформою
ю для не гранульов
г
ваних кауучуків; 16
6живильни
ий трансп
портер; 177 – гумозм
мішувач РСВД-25
Р
0-30; 18 –
пиловвловлюваач; 19 – оттборочний
й транспо
ортер; 20 – гумозм
мішуючі вальці;
в
21 - теплообмі
т
інник; 22 – бак дляя конденссату; 23 – бак для ввідпрацьо
ованої
вод
ди; 25 - трранспортеер для сіррки.
Рис. 1 – Техн
нологічна схема виготовленн
ня обклад
дочних суумішей в одну
стадію.
Д
Для
запообігання передчаасного затвердінн
ня гумоввої суміші на
гумозм
мішуючихх валкахх і для покращеення гом
могенізац
ції суміш
ші при
додаваанні сірки
и на валки
и подаєтьься вода з температтурою 3633 К.
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Метою даного проекту є розрахунок і модернізація кожухотрубного
теплообмінника для підігріву води, що поступає на гумозмішуючі валки.
Для досягнення поставленої мети сформульовано наступні задачі:
- проаналізувати конструкції існуючих теплообмінних апаратів і
вибрати ту, що найкраще задовольняє заданим технологічним
умовам;
- виконати параметричний розрахунок;
- вибрати стандартні штуцера;
- виконати розрахунок гідравлічного опору для вибору насосу для
перекачування води;
- виконати розрахунки на міцність, жорсткість і несучу спроможність
основних елементів апарату;
- виконати креслення необхідні для виготовлення, зборки та
розміщення теплообмінного апарату в технологічній лінії;
- дати рекомендацію щодо виготовлення, монтажу та експлуатації.
На сьогоднішній день можна сформулювати такі основні задачі
модернізації теплообмінного устаткування: підвищення ефективності
процесу теплообмінну; зниження металоємності апарату; зниження енергота ресурсозатрат на забезпечення стаціонарного процесу теплообміну;
підвищення експлуатаційної надійності; спрощення конструкції
обладнання; спрощення виробництва, обслуговування і ремонту.
Виконавши аналіз вітчизняних і світових наукових публікацій, а
також проаналізувавши вітчизняні і світові патенти винаходів на
горизонтальний кожухотрубний теплообмінний апарат були запропоновані
наступні модернізації:
- замінити циліндричні труби на труби, що в перерізі мають форму
двох спряжених кіл. Це збільшить поверхню теплообмінну і
забезпечить рівномірне стікання плівки конденсату, також дана
модернізація дозволить виконати апарат більш компактним і менш
металоємним;
- оскільки коефіцієнт тепловіддачі води залежить від режиму руху
потоку, встановити спеціальні пристрої для турбулізації потоку в
трубах.
Перелік посилань:
1. Ю.М.Бродов, А.Ю.Рябчиков. Перспективные разработки по
интенсификации теплообмена в теплообменных аппаратах // Труды
Российской конференции по теплообмену. М., МЭИ, 1998. Т.6. С.5457.
2. Патенти: RU 2 350 873 C2; US 6,620,969 B1; US 7,261,148 B2.
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УДК 678.742.3
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕПЛООБМІННИКА ДЛЯ ПІДІГРІВУ
ОБЕЗСОЛЕНОЇ ВОДИ В ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА ПОЛІПРОПІЛЕНУ
КАТАЛІТИЧНИМ МЕТОДОМ
студентка Олійник О.С., к.т.н., доц. Швед М.П.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Метою даної роботи є розрахунок та модернізація теплообмінника
для підігріву обезсоленої води.
Лінія для виробництва поліпропілену каталітичним методом,
призначена для
виробництва поліпропілену шляхом полімеризації
пропілену в присутності каталітичного комплексу. Основною сировиною
служить зкраплений пропілен.
Поліпропілен – дуже важливий вид полімерів. Його виготовленням
займаються країни Європи, США і Японія. В залежності від умов
полімеризації та застосованого каталізатора поліпропілен може мати
ізотактичну, синдіотактичну, або атактичну структуру. Від структурного
стану залежать властивості поліпропілену. Поліпропілен
має високу
стійкість до нагріву, до дії хімічних реагентів, нетоксичність, порівняну
легкість у зварюванні, добрий супротив корозії. Перспективним є
використання поліпропілену в якості пакувального матеріалу ( плівка,
пляшки, контейнери). Функцією матеріалу є захист виробів при зберіганні
і транспортуванні. При цьому сам матеріал повинен бути інертним до
самого виробу. Поліпропілен широко використовується в медицині,
харчовій промисловості та електротехніці. Відділення відпарювання в
лінії виробництва поліпропілену каталітичним методом [1] наведене на
рисунку1.
Полімеризація проводиться в двох послідовно з’єднаних
полімеризаторах в середовищі гептану. Для модифікації поліпропілену
застосовують етилен, що співполімеризується з пропіленом. В якості
регулятора полімеризації застосовується водень. Процес проходить під
тиском 0,8 – 0,1 МПа при температурі 345 – 348 К. Суспензія
поліпропілену подається в відстійну центрифугу1, де промивається
гептаном. Віджатий полімер подається шнеком 2 через збірник 3 в апарати
5 і 6, де парою і знесоленою водою, з теплообмінника 4 промивається від
залишків гептану. Далі суспензія поліпропілену надходить в промивач 7,
який обігрівається парою, і в центрифугу 8, де промивається знесоленою
водою і віджимається до 15 – 20% вологості. Вологий продукт сушиться
до остаточної вологості 0,2% в барабанній сушарці 10 гарячим азотом, і в
потоці азоту передається на стабілізацію, фарбування і грануляцію.
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УДК 678. 074
ФОРМАТОР – ВУЛКАНІЗАТОР ВЕЛИКОГАБАРИТНИХ
ПОКРИШОК
студент Пешеходько І.А., к.т.н., доц. Ракицький В. Л.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Процес вулканізації є завершальною
стадією виробництва
покришок, від якого значною мірою залежить якість продукції. Вартість
основного і допоміжного устаткування вулканізації складає приблизно
35% від вартості всього устаткування підприємства, а вжиток теплової
енергії - 80% від всіх технологічних витрат. В рамках традиційної
технології, коефіцієнт використання тепла в устаткуванні вулканізації
складає всього 3-10%. Основною причиною такого низького ККД є украй
неблагоприятні теплофізичні властивості гумової суміші: при порівняно
високій теплоємності вона має низьку теплопровідність, що робить
неможливим її інтенсивне розігрів і вимушує використовувати тривалі режими вулканізації виробу, в ході яких витрачається велика кількість тепла
на підтримку потрібної
температури прес-форм і всього процесу
вулканізації. Проблема посилюється і рядом стримуючих чинників. Так, в
даний час вулканізація покришок на більшості вітчизняних шинних
заводах виробляється на застарілих форматорах-вулканізаторах (ФВ) і
багатопозиційних вулканізаторах .
В даний час можна сформулювати, основні направлення підвищення
технічного рівня технології і обладнання для вулканізації покришок:
- створення нового високоефективного ФВ і багатопозиційних
агрегатів в комплексі з необхідною оснасткою для випуску
перспективних моделей шин;
- модернізація вулканізаційного обладнання що діє і ефективніше
використання потокових ліній вулканізації
- розробка інтенсифікованих і оптимізованих режимів вулканізації,
а також засобів управління і контролю;
- створення енергозберігаючих технології і обладнання.
Метою роботи є розробка та модернізація форматора – вулканізатора
діаметром 88``. Для досягнення були сформульовані наступні задачі:
- проаналізувати конструкції існуючих апаратів і вибрати
найприйнятнішу з них для заданих технологічних умов;
- вивчити принцип дії вулканізатора;
- виконати розрахунки для знаходження розмірів апарата та часу
вулканізації;
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- виконати кінематичний розрахунок для знаходження зусилля
запирання полуформ;
- виконати розрахунки на міцність та жорсткість основних
елементів парової камери та апарата;
- дати рекомендації щодо монтажу та експлуатації апарату;
- визначити рівень стандартизації та автоматизації;
На попередньому етапі роботи виконано наступне:
- визначили об’єкт і предмет дослідження – форматор –
вулканізатор діаметром 88`` для виробництва великогабаритних
шин;
- визначили область застосування форматора – вулканізатора;
- виконали опис і креслення технологічної схеми;
- виконали описання техніки безпеки та охорони праці при роботі
на форматорі – вулканізаторі;
- виконали креслення загального виду апарату та специфікації для
нього;
- виконали основні розрахунки форматора – вулканізатора;
Проаналізувавши патенти світових та вітчизняних виноходів на
форматор – вулканізатор [3] були запропоновані наступні
модернізації:
трубопроводу,
встановлюючи
арматуру,
- модернізацію
розраховану на підвищені параметри теплоносіїв;
- модернізацію парової камери шляхом, виготовлення обичайки з
іншого матеріалу для збільшення строку служби та використання
іншого ущільнювача для підвищення герметизації.
Перелік посилань:
1. Цыганок И. П. Вулканизационное оборудование шинных заводов. М.:
Машиностроение, 1967. 324 с.
2. Бекин Н. Г., Петров Б. М. Оборудование для изготовления
пневматических шин. Д.: Химия, 1982. 264 с.
3. Патенти: US 4647273; US 4670209; UA 1390044; UA 1402433.
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УДК 66.081.32
ВУГІЛЬНИЙ АДСОРБЕР З НЕРУХОМИМ ШАРОМ АДСОРБЕНТУ
студент Рекеда А. М.,ст. викл. Вознюк Т. А.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
В процесі виробництва прографіченої тканини виникла необхідність
рекуперації ацетону з ацетоно-повітряної суміші. В основу процесу
покладено адсорбційний метод рекуперації парів летких органічних
розчинників з газових викидів. Застосування вуглеадсорбційного метода
очистки в технологічній схемі установки обумовлене високою
концентрацією органічних розчинників в очищуваних газових викидах і
можливістю їх вилучення в основне виробництво для повторного
використання.
Метою даної роботи є розробка конструкції і проектування вугільного
адсорбера з нерухомим шаром адсорбента. В роботі виконаний вибір
конструкції апарату, параметричний розрахунок, розрахунок опор під
апарат, а також здійснені розрахунки на міцність основних вузлів і деталей
конструкцій.
Вуглеадсорбційний метод очистки полягає в поглинанні адсорбентом
(активованим вугіллям) летких органічних домішок, пропущених через шар
адсорбенту.
Процес адсорбції протікає, як правило, в апаратах трьох основних
видів: апарати з нерухомим шаром зернистого адсорбенту, в апаратах з
рухомим адсорбентом і апарати з циркулюючим псевдозрідженим
адсорбентом. Для здійснення процесу адсорбції ацетону з ацетоноповітряної суміші в умовах заводу найкраще підходить апарат з нерухомим
шаром. Цей адсорбер надійний і простий в експлуатації. Процес протікає в
кільцевому і плоскому шарах абсорбента по трьохфазному циклу:
адсорбція – десорбція– сушка. Оскільки площа дільниць не лімітована, то є
можливість поставити необхідну кількість (три) адсорберів періодичної дії.
В цьому випадку ми дещо програємо в розмірах дільниць, але маємо
надійні і прості апарати, які забезпечують необхідну продуктивність. По
схемі адсорбер являється першим по ходу процесу апаратом дільниці
рекуперації ацетону. З виробничого приміщення саме на адсорбер
подається ацетоно-повітряна суміш, з якої в ньому вилучається ацетон, а
потім при десорбції цей ацетон разом з паром подається на конденсацію і
ректифікацію. Всього в процесі абсорбції приймає участь три адсорбера:
якщо в першому – адсорбція, то в другому – десорбція, в третьому – сушка
вугілля.
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Суттю модернізації технологічної схеми є установка одного апарату з
трьома камерами, оскільки за нинішніх умов економія площі виробничого
приміщення дозволить зменшити собівартість продукції, відповідно
збільшити прибутки, або збільшити конкурентоспроможність.
Для забезпечення техніки безпеки праці, враховуючи можливість
підвищення тиску в апараті, передбачено встановлення запобіжного
клапана, скидну трубу від якого треба вивести вище даху цеха на 3 м. Для
промивки та продувки апарату інертним газом перед виконанням робіт на
апараті передбачено штуцер для приєднання ліній водяного пару, або
інертного газу. На випадок загорання вугілля на кришці адсорбера
встановлено шість штуцерів для подачі води з пожежного трубопровода.
Для попередження можливих випадків травмування робітників
електричним током все обладнання заземлене на цехову магістраль
заземлення.
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УДК 678.05
ЛІНІЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВІНІЛОВОГО СПИРТУ
студент Сафонов С.В., к.т.н., доц. Швед М.П.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Полівініловий спирт (ПВС) [-СН2-СН(ОН)-]n - порошок білого або
жовтуватого кольору. Володіючи рядом цінних та специфічних
властивостей (універсальні адгезійні та зв'язуючі властивості, стійкість до
окислення, атмосферостійкість) ПВС знаходить широке застосування у
різних областях народного господарства: для синтезу полівінілацеталів як
емульгатор і стабілізатор при емульсійній полімеризації вінілацетату та
інших мономерів; у виробництві клеїв у чистому виді і, в суміші з
наповнювачем, для склеювання шкіри, тканин, паперу, для наклеювання
етикеток; для шліхтування волокон і пряжі із натуральних, штучних та
синтетичних волокон; зв'язуючий матеріал при виготовленні тонких
формувальних порошків для кераміки та стрижневих сумішей для лиття;
як компонент світлочутливих копіювальних розчинів для виготовлення
циклографічних кліше, друкарських форм і плат; як домішок у крейдяну
суспензію [2].
ПВС - нетоксичний, горючий. Температура займання 478К,
температура самозаймання 617К. При нагріванні ПВС вище 453К у повітря
виділяється окис вуглецю, формальдегід, пара оцтової кислоти. Пакують
ПВС у паперові мішки з поліетиленовим вкладишем, який забезпечує
збереження продукту.
Метою модернізації лінії для виробництва полівінілового спирту є
розробка теплообмінного апарату для конденсації метанолу і повернення
його в цикл виробництва ПВС з заданими технологічними параметрами.
Принципова технологічна схема лінії для виробництва ПВС приведена на
рисунку 1.
Полівінілацетатний лак за допомогою шестеренного насосу 1
надходить до апарату омилення 2, одночасно сюди також надходить суміш
метанолу, їдкого натру та води. Процес омилення проходить при постійній
температурі (323 – 333 К) протягом 1 – 2 хв. Дисперсія ПВС потрапляє в
дробарку 5, а потім до віджимного апарату 6, де відбувається процес
віджимання фільтрату і відведення до фільтру 12. Віджатий ПВС
безперервно надходить до дробарки 7, а потім за допомогою транспортера
8 надходить до бункеру 9, а звідти до сушильних агрегатів 10. Після
висушування ПВС подається на брикетування або іншу операцію обробки
готового продукту. Пари метанолу з першого сушильного агрегату 10
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направляються в теплообмінник-конденсатор 11. Продуктивність типової
лінії з виробництва ПВС складає в середньому 270 кг/год [1].

Рис. 1. Технологічна схема виробництва ПВС
1 – насос шестеренний, 2 – двошнековий апарат, 3 – змішувач,
4,13 – ємність,5,7 – дробарки, 6 – віджимний апарат, 8 – транспортер,
9 – бункер з мішалкою, 10 – сушарки, 11 – теплообмінник, 12- фільтр
Для конденсації метанолу обрано кожухотрубний теплообмінний
апарат, наявність якого забезпечує можливість регулювання температури
метанолу в лінії з виробництва ПВС, яка впливає на продуктивність та
якість вихідного продукту.
Найбільш близьким до даного, є кожухотрубний теплообмінний апарат з U-подібними трубами [3]. Недоліком даної конструкції є складність
очистки та виготовлення. Для зменшення затрат на виготовлення та
обслуговування апарату, а також збільшення ефективності та
продуктивності
пропонується замінити даний кожухотрубний
теплообмінний апарат з U-подібними трубами на комбінований
теплообмінний апарат-конденсатор, у якому, завдяки розділенню
зовнішнього пучка труб від внутрішнього, одночасно протікає процес
конденсації парів метанолу та нагрівання/охолодження інших компонентів,
які використовуються в ліній з виробництва ПВС.
Перелік посилань:
1. Миндлин С. С. Технология производства полимеров и пластических
масс на их основе. М.—Л., «Химия», 1973.
2. “Технология пластических масс” под редакцией В.В. Коршака –
Москва: Химия, 1985.- 560с.
3. Int.Cl. F28B 1/00, U.S. Cl. 165/110,US6276442B1, Aug.21,2001.
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УДК 66.045.122
МОДЕРНІЗАЦІЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
КОЖУХОТРУБНОГО ТЕПЛООБМІННИКА
студентка Смірнова К.О., к.т.н., доц. Степанюк А.Р.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Установки підготовки газу застосовуються для підготовки газу
нафтових родовищ із метою наступного транспортування й використання в
якості палива для нагрівального обладнання промислового й комунальнопобутового призначення. Установки підготовки газу застосовуються як
єдиний комплекс, що складається з однієї або кількох технологічних ліній і
обладнання загального технологічного призначення.
Метою
даної
роботи
є
модернізація
горизонтального
кожухотрубного теплообмінника для підігріву газу, який входить до
установки підготовки паливного, пускового, імпульсного газу.
Теплообмінник "газ - газ" для компресорних станцій (КС)
магістральних газопроводів призначений для підігріву природного газу й
входить в установку підготовки паливного, пускового, імпульсного газу й
газу власних потреб. В обґрунтованих випадках теплообмінники " газ-газ"
цієї конструкції можуть бути застосовані й для інших цілей. Розміри
теплообмінників у цьому випадку визначаються технологічними
розрахунками при розробці технічної документації. Теплообмінник може
бути спроектований і поставлений для експлуатації в умовах помірного й
холодного клімату на відкритому майданчику. Незважаючи на те, що
робота теплообмінників заснована на відомих принципах, проектування,
конструювання й виготовлення економічних теплообмінників залишається
найважливішим технічним завданням. Знання й застосування новітніх
досягнень вітчизняної й світової техніки й технології, сучасних
конструкційних матеріалів дозволяють проектувати теплообмінники, що
відповідають найвищим вимогам для експлуатації як у звичайних, так і в
екстремальних умовах.
Теплообмінник має вигляд горизонтального кожухотрубного
апарату. У корпусі встановлений трубний пучок, що складається із трубок,
розташованих по сторонам рівностороннього трикутника, трубних решіток
і напрямних перегородок. Трубки закріплені в трубних решітках
розвальцьовуванням з обварюванням. З однієї сторони до корпусу за
допомогою фланців приєднана камера, з іншого боку - кришка. Газ, що
нагрівається, надходить у трубний простір, підігрів ведеться за рахунок
тепла газу, що поступає у міжтрубний простір (корпус).
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За прототип було взято теплообмінник [2]. Недоліком конструкції є
складність встановлення ущільнювальних пристосувань, що являють
собою пакет поздовжніх стрічок, розташованих між перегородкою і
внутрішньою поверхнею кожуха, симетрично поздовжній перегородці.
Щоб усунути недолік було запропоновано наступну модернізацію
теплообмінника: замість пакету поздовжніх стрічок встановити прокладку.
Вона також буде виконувати функцію ущільнювача, але її розміщення у
корпусі не буде викликати проблем.

1. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической
технологии / А. Г. Касаткин – М. :Химия, 1971. – 763с.
2. Патент RU 2282808, опубликовано 27.08.2006 Бюл. №24
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УДК 678.027.2
МОДЕРНІЗАЦІЯ ГУМОПЕРЕРОБЛЮВАЛЬНОЇ ЧЕРВ’ЯЧНОЇ
МАШИНИ
студент Виноградов Є.Ю. , к.т.н., доц. Мікульонок І.О.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Виробництво електричних кабелів і дротів з ізоляцією із гуми зазвичай
здійснюють за допомогою технологічних ліній типу ЛКНВ (рис. 1), основною
технологічною машиною якої є гумоперероблювальна одночерв’ячна машина
типу МЧХ-160, яка відрізняється високою продуктивністю, задовільним
змішувальним ефектом та універсальністю. У той же час одним з недоліків
цієї машини є складність регулювання часу перебування в ній
перероблюваної суміші.
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1 – машина гумоперероблювальна одночерв’ячна типу МЧХ-160;
2 – пристрій тягнучий; 3 – пристрій різальний; 4 – пристрій талькувальний;
5 – пристрій приймальний; 6 – пристрій віддавальний; 7 – нагромаджувач;
8 – камера заправочна; 9 – пристрій вулканізувальний; 10 – камера кінцева;
11 – пристрій охолоджувальний; 12 – ролики напрямні; 13 – ролик
вертикальний; 14 – ролик поворотний; 15 – підставка; 16 – пристрій
маркувальний; 17 – головка; 18 – головка
Рис. 1 – Схема лінії для накладання ізоляції на кабелі та дроти типу ЛКНВ
160×160Н
Найбільш близьким за технічною сутністю до технічного рішення, що
модернізується авторами, є одночерв’ячна машина [2]. Модернізована
машини містить корпус з розміщеним у ньому з можливістю обертання
черв’яком, завантажувальним бункером, а також завантажувальним і
розвантажувальним отворами, між якими у верхній частині корпуса виконано
поздовжній отвір, перекритий знімною кришкою, що взаємодіє із
завантажувальним бункером. При цьому кришку може бути виконано
щонайменше з однією порожниною, сполученою зі штуцерами підводу й
відводу холодоагенту (рис. 2).
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1 – корпус, 2 – черв’як, 3 – завантажувальний бункер, 4 –
завантажувальний отвір, 5 – розвантажувальний отвір, 6 – поздовжній отвір ,
7 – кришка, 8 – порожнина, 9 – штуцерами підводу холодоагенту, 10 –
штуцер відводу холодоагенту
Рис. 2 – Схеми модернізації машини
Конструкція запропонованої машини внаслідок виконання знімної
кришки різної довжини забезпечує змінювання активної ділянки корпуса,
вздовж якої здійснюється переробка сировини. Крім того, зазначена кришка
забезпечує стабільність глибини робочого каналу в будь-якому
діаметральному перерізі корпуса, а отже надійну роботу екструдера.
Вихідний матеріал, що підлягає переробці, надходить у
завантажувальний отвір корпуса, де захоплюється нарізкою черв’яка і далі
транспортується ним у напрямі до розвантажувального отвору корпуса. Під
час транспортування матеріалу внаслідок зсувних деформацій він поступово
перемішується і гомогенізується. Внаслідок виконання кришки знімною
можна
регулювати
положення
завантажувального
бункера
(і
завантажувального отвору відповідно), а отже і довжину активної ділянки
корпуса, вздовж якої здійснюється переробка сировини. Для цього доцільно
застосовувати знімні кришки, довжина яких кратна кроку нарізки черв’яка.
Виконання кришки щонайменше з однією порожниною, сполученою зі
штуцерами підводу й відводу холодоагенту, забезпечує необхідний
температурний режим переробки сировини на ділянці розміщення знімної
кришки.
Перелік посилань:
1. Лукач Ю. Е. Валковые машины для переработки пластмасс и
резиновых смесей / Ю. Е. Лукач, Д. Д. Рябинин, Б. Н. Метлов. — М. :
Машиностроение, 1967. — 296 с.
2. Патент Росії на винахід № 2301004, МПК(2006.01) А23Р 1/12, заявл.
27.01.2006, опубл. 20.06.2007, бюл. 17.
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УДК 666.94.047; 66.047-52
МОДЕРНІЗАЦІЯ, УДОСКОНАЛЕННЯ СУШИЛЬНИХ УСТАНОВОК
В ВИРОБНИЦТВІ МЕТАЛЕВОГО ПОРОШКУ
студент О.А. Ігнатенко , студентка Г. В. Мігаліна,
к.т.н., доц. С. В. Сидоренко
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Дана роботи виконана на основі діючого виробництва Броварського
Казенного заводу порошкової металургії, який є єдиним спеціалізованим
підприємством порошкової металургії в Україні з завершиним циклом
виробництва.
Поршкова металургія – прогресивний метод виробництва з великими
перспективами розвитку. Вона в багатьох випадках визначає розвиток
сучасного машинобудування і приладобудування, для яких потрібні нові
матеріали зі спеціальними властивостями (жаростійкі, корозійностійкі,
антифрикційні, фрікційні, композитні і інші). Порошкова металургія є
новим технологочним методом отримання виробів з заданними фізикомеханічними властивостями, порівнянно з традиційні методи отримання
виробів (лиття, кування, прокатка, механічна обробка і інші). Великою
перевагою порошкової металургії є економічність пресування виробів із
порошків, які не потребують додаткової обробки. Це значно знижує
витрати матеріалу в порівнянні з відомими методами виробництва.
Порошкова металургія дозволяє отримати композиції матеріалів з
особливими властивостями, які неможливо отримати звичними методами.
Важливим етапом в технології виробництва металевого порошку є
сушка, яка застосовується на заключній стадії процесу. Так як металевий
порошок має досить велику густину ( більше 3000 кг/м³), барабанної
сушарки без сумніву є доцільним. Але технічні вимоги до порошку не
дозволяють конвективну сушку безпосереднім контактом з димовими
газами, тому була запропонована модернізація барабанної сушарки, що
реалізує безконтактний метод сушки порошку, гарантує покращення якості
продукції, а тому є для КПЗМ економічно доцільним впровадженням
зовнішньої труби, що створює кільцевий простір, в якому рухаются димові
гази не входячи в контакт з металевим порошком, що відповідає вимогам
технологічного процесу.
Але в зв’язку з великою металоємкістю барабанної сушарки на
сьогодні для КМПЗ є нагальною проблемою заміна її на сучасну
пневматичну сушарку, впровадження якої може дати суттєвий
економічний ефект.
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Дана робота є актуальною, тому що її реалізація пов’язана з випуском
продукції за новітніми технологіями, проблемами ресурсозбереження і
виконана відповідно до угоди про співробітництво між НТУУ „КПІ” та
Казеним заводом порошкової металургії.
Перелік посилань:
1. Чернобыльский И. И. и др. Машины и аппараты химических
производств. М. Машиностроение, 1974-456 с.
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УДК 66.045
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОХОЛОДЖЕННЯ КОНВЕРТОВАНОГО
ГАЗУ В АМІАЧНОМУ ВИРОБНИЦТВІ
студент Д.В.Комиш, к.т.н., доц. І.А.Андреєв
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Аміак знайшов широке застосування у промисловості при
виготовленні азотної кислоти, отриманні добрив, у холодильному
виробництві і т. ін.
Технологічна схема синтезу аміаку (рис.1) включає процес
охолодження конвертованого газу, який на ВАТ «Азот» здійснюється у
горизонтальному кожухотрубному двоходовому теплообміннику з
плаваючою головкою (рис. 2).

1-змішувач ПГ з парою; 2-реактор НТК; 3-реактор СТК; 4-реактор вторинного
риформінгу; 5-підігрівач технічного повітря; 6-піч первинного риформінгу, 7-другий
підігрівач ПГС; 8-перший підігрівач ПГС, 9-підігрівач ПГ; 10-холодильник; 11кип’ятильник; 12-теплообмінник; 13-газоохолоджувач; 14-адсорбери поглинання
сірчистих з’єднань; 15-сепаратор; 16-зволожувач риформованого газу; 17-сепаратор;
18-зволожувач конвертованого газу; 19-реактори гідрогенізації сірчистих з’єднань

Рис. 1 – Схема синтезу аміаку
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Недоліком цього холодильника є громіздкість (довжина – 8610 мм,
зовнішній діаметр - 1030 мм , маса – 14657 кг), складність розрахунку
(апарат має два вхідних патрубки для конвертованого газу і один вихідний),
а також невелике значення коефіцієнта тепловіддачі з боку газу. Тому було
запропоновано замінити цей апарат на стандартний кожухотрубний
теплообмінник, але з оребреними трубками (рис.3).
1)

2)

1 – схема холодильника,
2 – теплообмінна трубка
Рис. 3 – Запропонований
холодильник
Таким чином була збільшена поверхня теплообміну з боку
теплоносія, що має менший коефіцієнт тепловіддачі і здійснена
турбулізація газового потоку.
Для розрахунку процесу теплопередачі при шаховому розташуванні
труб з поперечним оребренням було застосоване рівняння:
−0 ,54
−0 ,14
⎛d ⎞
⎛h⎞
Re 0, 65 Pr 0, 4
Nu = 0,25⎜ ⎟
⎜ ⎟
⎝t⎠
⎝t⎠
де Nu – критерій Нусельта, Re – критерій Рейнольда, Pr – критерій
Прантля, d – зовнішній діаметр несучої труби, м; t – крок ребер, м; h –
висота ребра, м.
В результаті удосконалення процесу охолодження конвертованого
газу в аміачному виробництві коефіцієнт теплопередачі збільшився з 38 до
48 Вт/(м2.К), значно змінилися габарити теплообмінника, а саме: довжина
трубчатки зменшилась з 6640 до 4000 мм, а діаметр кожухотрубного
теплообмінника знизився з 1030 до 600 мм.
Рис. 2 – Холодильник, який
застосований на ВАТ «Азот»
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УДК 66.045
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОХОЛОДЖЕННЯ РОЗЧИНУ
ЛИМОННОЇ КИСЛОТИ ПРИ ЇЇ ВИРОБНИЦТВІ
студентка Г.В.Крук, к.т.н., доц. І.А.Андреєв
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Після того, як у ХVІІІ ст. шведський хімік і фармацевт Карл
Вільгельм Шеєлє виявив у лимонах лимонну кислоту і було розроблено її
промислове виробництво, цю кислоту почали вводити в їжу для придання
їй кислого смаку.
При виробництві лимонної кислоти на початкових стадіях живильне
середовище стерилізують та охолоджують до температури, оптимальної
для ферментації. По закінченню ферментації від даної рідини відділяють
міцелій фільтрату на вакуум-фільтрі. Фільтрована культуральна рідина
являє собою водний розчин лимонної кислоти, побічних (щавлевої і
глюконової) кислот та інших компонентів живильного середовища.
Лимонну кислоту з культуральної рідини виділяють у вигляді
малорозчинної солі – цитрату кальцію. З метою підвищення чистоти
цитрату перед його осадженням з розчину необхідно видалити домішки,
що здійснюється за допомогою відцентрового сепаратора. Реакційну масу
після розкладення цитрату кальцію без осадження іонів заліза та миш’яку
фільтрують, розчин лимонної кислоти освітлюють активованим вугіллям,
знову фільтрують на фільтрпресах і охолоджують до температури 40-45 С.
Охолодження розчину лимонної кислоти за типовою схемою
виробництва здійснюється у теплообміннику типу „труба у трубі” [1].
Через те, що розчин має відносно високу в’язкість (коефіцієнт
динамічної в’язкості становить 0,00112 Па.с) і у подальшому підлягає
очищенню найбільш раціонально замість теплообмінника „труба у трубі”
використовувати для охолодження спіральний теплообмінник [2].
Спіральні теплообмінники компактні, площа поперечних перерізів
каналів по всій довжині лишається незмінною, потік не зазнає різких змін
напрямку, через що забруднення поверхні спіральних теплообмінників і
гідравлічний опір менше, ніж у теплообмінних апаратів інших типів.
Конструкція апарата, що пропонується, дозволяє проводити порівняно
легке очищення каналів.
Один кубічний метр спірального теплообмінника вміщує до 82
квадратних метрів поверхні теплообміну, що значно зменшує площу, яку
займає апарат. Основною складовою вартості теплообмінного апарата
становить вартість матеріалу, з якого він виготовлений. Через те, що
металоємність спіральних теплообмінників менше металоємності апарата
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Рис. 1 – Схемаа спіральн
ного тепллообмінни
ика
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стуудентка Ю.Ю.Ксен
Ю
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ни почалаа виробляятися у
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Р 1 – Схема
Рис.
С
вирробництваа лимонноої кислоти
и
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Метою роботи є розробка конструкції кристалізатора лимонної
кислоти 8 з виконанням необхідних розрахунків для забезпечення
працездатності і надійності апарата.
Існують різні конструкції кристалізаторів. Так, колонний
кристалізатор має вертикальний циліндричний корпус, містить секційні
горизонтальні перегородки, кожна секція цього апарата оснащена
оболонкою і перемішуючим пристроєм. Недоліком апарата є складність
монтажу та ремонту. Також у колонному кристалізаторі кристали мають
досить значні розміри.
Конструкція вальцового кристалізатора проста для монтажу та
демонтажу, проте в цьому апараті гарячий розплав контактує з поверхнею
валків, в якому також знаходиться і холодний теплоносій. Лише тоді коли
на поверхні утворився шар кристалів, його знімають за допомогою
спеціального пристрою для зняття продукту.
Існує також кристалізатор-класифікатор, який дає можливість
змінювати розміри кристалів в ході самого процесу, не змінюючи
технологічних параметрів, а лише шляхом зміни інтенсивності пульсації.
Більш простішу конструкцію має вертикальний циліндричний апарат,
який виготовлений з кислотостійкої сталі з еліптичним або сферичним
днищем, оснащений перемішуючим пристроєм (мішалкою) і водяною
оболонкою. Оболонка необхідна для охолодження вміщеної в апарат
суміші і для створення перенасиченого розчину, за допомогою мішалки
починається зародження кристалів. Апарат є поверхневим і не допускає
змішування речовин (теплоносіїв), має нескладну конструкцію і простий у
виготовленні.
За результатами розрахунків був вибраний стандартний апарат з
об’ємом 0,63 м3 і обґрунтований вибір якірної мішалки. У порівнянні з
пропелерною якірна мішалка може забезпечити більш рівномірне
протікання процесів перемішування і зародження кристалів.
Для забезпечення необхідної швидкості кристалізації була прийнята
частота обертання мішалки до 0,5 с-1, вибраний мотор-редуктор типу
МПО2. Два шарикопідшипники радіальні однорідні №210 легкої серії, які
розташовані на валу, призначені для сприйняття великих односторонніх
осьових навантажень, рівномірно працюють при швидкості вала до 5....6
м/с і використовуються для навантажених валів при низьких та середніх
частотах обертання.
Більшість застосованих в конструкції деталей є стандартними, що
зменшує вартість кристалізатора лимонної кислоти.
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ійна, пали
ивно-енерргетична,,
хімічн
на та біотеехнологіч
чна.
В прромисловвості для вирішенн
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нологічнаа схема виробниц
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цтва водн
ню ( рис 1.) включає насад
дковий
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ня діоксин
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Рис. 1 . Схема
С
лін
нії виробн
ництва воодню.
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пластини ,які з’єднані між собою вершинами з утворенням циліндричної
поверхні чарунки.

Рис. 2. Схема масообмінного апарата.
Проаналізовано роботу масообмінного апарата , в результаті
удосконалення було усунено його недоліки, збільшилась стійкість та
ефективність роботи та масообміну. Розглянута можливість застосування
подібних рішень до апарату, що розробляється.
Перелік посилань:
1. Масообмінний апарат .UA 58354.
2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической
технологии. – Л.:1971.

136

Науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених

УДК 66.021
ХОЛОДИЛЬНИК МОНОЕТАНОЛАМІНУ ВИРОБНИЦТВА ВОДНЮ
З КОНВЕРТОВАНОГО ГАЗУ
студентка Ткаченко Н.М., ст. викл. Вознюк Т.А.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Очікується, що в 2010...2037 рр.. буде досягнуто поворотний пункт
у видобутку нафти, коли буде використана половина вже розвіданих або
ще намічених до розвідки запасів дешевої сировини, говорячий про
«початок кінця» ери його використання. Коли ця точка буде досягнута,
ціни підуть вгору, в той час як суспільство буде існувати в умовах спадної
фази колоподібної кривої виробництва «чорного золота». І хоча геологи
не прийшли до єдиної думки, коли саме буде досягнуто «нефторозподіл»,
всі вони згодні з тим, що дві третини залишившихся запасів будуть
знаходитися в політично нестабільних і підвергнутих сильнішій загрозі
криз регіонах світу.
Оскільки енергетична революція нерозривно пов'язана з
екологічною, правомірно говорити про глобальну енергоекологічну
революцю XXI ст., що базується на використанні в якості основного
джерела енергії не викопного палива, переважає в індустріальну епоху, а
альтернативних екологічних джерел енергії, провідне місце серед яких
займе водневе пальне.
Тверді палива (вугілля та біомаса) будуть витіснені з ринку. Частка
домінуючих сьогодні на ринку нафтопродуктів істотно скоротиться.
Домінуючу роль у кінцевому споживанні стануть грати електрика і водень.
Останній до кінця XXI ст. стане головним енергоносіїв, причому його
частка сягне 49%.
Серед альтернативних джерел енергії водневе паливо має вирішальні
переваги з цілого ряду причин:
- водень має високу енергоємність - теплота його згоряння в кисні в
2,6 рази вище, ніж у бензину;
- це екологічно чистий продукт - відходом при його використанні є
звичайна вода;
- виробляти водень можна на внепікових режимах роботи АЕС та
ГЕС, що підвищує ефективність їх роботи і знижує витрати виробництва;
- даний вид палива можна використовувати (у вигляді паливних
елементів, автономних генераторів енергії, а також в портативній
побутовій техніці) у всіх секторах економіки.
Безумовно, при виробництві та використанні водневого палива
існують і обмеження:
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- ще недостатньо відпрацьовані технології одержання, зберігання,
транспортування та застосування водневого палива в промислових
масштабах;
- водень вибухонебезпечний, тому в водневій енергетиці повинні
працювати жорсткі стандарти безпеки.
З метою модернізації патенту, та перевірки патентної чистоти
конструкції проведено патентний пошук. В результаті пошуку відібрані
для детального розгляду ряд конструкцій. Запропоновано зробити
модернізацію діючого патенту [1], для ліквідації застійних зон в
теплоообміннкику змінюємо форму поперечних перегородок, чергуючи по
черзі два типи перегородок ми досягаємо усунення застійних зон по
всьому об’єму теплообмінника, це дає змогу підвищити інтенсивність
теплообмііну.
В даній роботі розглянута схема виробництва водню методом
очищення конвертованого газу. Цей метод значно дешевше виробництва
водню методом електролізу води і потребує менших затрат електроенергії.
Метою даної роботи є розробка теплообмінника для охолодження
моноетаноламіну після регенерації. Для цього доцільно вибрати
горизонтальний кожухотрубний теплообмінний апарат. Обрана в даному
проекті конструкція являє собою горизонтальний двоходовий по трубному
простору теплообмінник. Моноетаноламін, що охолоджується, надходить в
трубний простір, а охолоджуюча вода в міжтрубний простір. Різниця
середніх температур теплоносіїв не перевищує 50 градусів, тому можна
приймати жорстку конструкцію без компенсаторів температурних
деформацій.
Основними вимогами при конструюванні теплообмінного апарата є:
забезпечення найбільш високого коефіцієнта теплопередачі при можливо
меншому гідравлічному опорі; компактність і найменша витрата
матеріалів; надійність і герметичність у поєднанні з розбірністю і
доступністю поверхні теплообміну для механічного очищення її від
забруднень; уніфікація вузлів і деталей; технологічність механізованого
виготовлення широких рядів поверхонь теплообміну для різного діапазону
робочих температур, тисків і т.д.
Перелік посилань
1. Теплообменник, RU 2 334 187 C1, 20.09.2008.
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УДК 621.565.044
КОНДЕНСАТОР ХЛАДОНОВОЇ ХОЛОДИЛЬНОЇ УСТАНОВКИ
студентка Тодорюк Т.В., к.т.н., доц. Ракицький В. Л.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
У курсі “Холодильні установки” вивчаються розділи холодильної
техніки, що відносяться до виробництва штучного холоду і його
застосування в різних областях промисловості для виконання
технологічних процесів при помірковано низьких температурах. У
завдання курсу входить також ознайомлення з основними положеннями
раціонального проектування холодильних установок й експлуатації
холодильного встаткування підприємств. Холодильна установка - це
комплекс, що включає в себе генератор холоду, що охолоджує систему й
допоміжні пристрої, призначений для одержання й використання штучного
холоду в технологічних процесах у харчовій, хімічній, металургійній,
гірській, нафтовій, газовій і медичній промисловості [3] .
Середні холодильні установки, що працацюють на хладонах,
використовують для охолодження проміжного холодоносія розсолу або
води.
Метою даної роботи є розробка конструкції і проектування
горизонтального кожухотрубного конденсатора для охолодження фреону.
В роботі виконаний вибір конструкції конденсатора, параметричний
розрахунок поверхні теплообміну і основних розмірів апарата, розрахунок
опор під апарат, а також здійснені розрахунки на міцність основних вузлів
і деталей конструкції.
Із конденсатора 9 у ресивер 12 надходить рідкий хладогент, потім
проходить два паралельно вімкненних регенеративних теплообмінника 4,
де переохолоджується, і направляється до станції регулювання 1. На щитку
станції встановлений фільтр-осушувач 2, соленоїдний вентиль і два
паралельно ввімкнених терморегулюючих винтиля (ТРВ). Патрони ТРВ
укріплені на виході пари з теплообмінників.
Після ТРВ хладон дросселюється й надходить у випарник Холодна
пара проходить регенеративний теплообмінник, де перегрівається потім
стискується в компресорі й нагнітається в конденсатор, де скраплюються.
Конденсатор кожухотрубного типу прохолоджується водою з
оборотної системи, температура якої підтримується двопозиційним
вмиканням і вимиканням компресора від термореле.
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УДК 66.066.4
НАСАДКОВА РЕКТИФІКАЦІЙНА КОЛОНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА
ПАЛИВНОГО БІОЕТАНОЛУ
студент Яровий М.М., ст. викл. Вознюк Т.А.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
На сьогодні в багатьох країнах світу діють програми по
застосуванню біоетанолу в якості автомобільного палива. Тому не
викликає здивування той факт, що в своїх недавніх директивах Євросоюз
встановив план, згідно з яким до 2010 р. доля біопалива, що
використовується європейським автопарком, повинна складати 5,75% від
загальної кількості спожитого автомобільного палива. До зростаючого
збентеження населення щодо зростання цін на нафту і екологічними
проблемами (загазованість міст, глобальне потепління клімату) останніми
роками додалася ще одна причина зацікавленості європейців в розвитку
біопаливної галузі - бажання забезпечити енергонезалежність своїх країн.
Саме це сьогодні як ніколи актуально для України (можливо, навіть
більше, ніж для заможної Європи), що майже на 90% залежить від
постачань нафти з РФ.
Етанол (етиловий спирт) – органічна речовина, яка має важливе
значення в промисловості і побуті завдяки своїм властивостям. Вона
широко використовуєиться як розчинник, пальне, сировина для багатьох
хімікотехнологічних 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 розробка ректифікаційної установки для
одержання напівфабрикату паливного біоетанолу.
Зазвичай в технологічній схемі виробництва паливного етанолу
ви-користовується тарілчаста ректифікаційна колона періодичної дії,
основними недоліками якої є погіршення 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 тарілок та великі габаритні розміри колони.
В даному проекті пропонується насадкова ректифікаційна колона
безперервної дії, яка забезпечує відсутність простоїв між операціями, це
підвищить продуктивність колони, також наявність перерозподільних
пристроїв забезпечує дійсну поверхню контакту фаз. Для спроектованої
ректифікаційної колони характерна легкість обслуговування і
автоматизація процесу. Корпус колони виконано роз’ємним для
полегшення ремонту.
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УДК 66.021.4; 66.071.6
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕПЛООБМІННОГО АПАРАТА ШЛЯХОМ
ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИСТРОЮ ДЛЯ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
УТВОРЕННЯ НАКИПУ.
студент Ненно О.В., ст. викладач Магазій П.М.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Метою даної роботи є вдосконалення теплообмінного апарата, який
розташований на газорозподільній станції (ГРС), шляхом встановлення
пристрою для попередження утворння накипу.
У магістральних газопроводах природний газ транспортується під
достатньо високим тиском 3,5-5,5 МПа. Далі газ потрапляє до
газорозподільної станції, де проходить очищення, одорування, та виходить
до споживачів з пониженим тиском 0,3-1,2 МПа.
При пониженні тиску газу, його температура знижується, в
середньому на 5,6 К за 1 МПа.
Так як рекомендується щоб температура газу після виходу з ГРС не
була нижче 273 К, то для компенсації пониження температури газу,
внаслідок зниження тиску, його і потрібно підігрівати.
Отже на ГРС теплообмінники використовуються для підігрівання
природного газу, в якості гарячого теплоносія в яких використовується
вода з температурою 343-368 К.
Відомо, що при такій температурі води утворюється накип, який
може привести до значних економічних затрат повязаних з необхідністю
проведення профілактичних та капітальних ремонтів обладнаня.
Провівши аналіз існуючого обладнання та з економічної точки зору,
пропонується встановити пристрій для попередження утворння накипу.
Як показано на рисунку 1, оброблювана вода подається через
трубопровід 1 в його діамагнітну частину 2, далі по кільцеподібному
каналу між стаканом 6 і трубою 2 потрапляє в кільцеподібний канал між
стаканом 6 і зовнішньою трубою 3 і подається в теплообмінник. При
подачі води в теплообмінний апарат пацює імпульсний генратор струму 5,
котрий подає імпульси струму на обмотку 4.
Електромагнітне поле, створюване струмом в обмотці 4, генерує в
циліндричній вставці механічні коливання широкого спектру частот та
амплітуд, так як в фермагнітному матеріалі трубопроводу 1 має сенс явище
магнітострікції і дія пондеромоторних сил, корі стрімляться або зжати або
розширити циліндричну вставку.
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Внаслідок цього виникаючі механічні коливання передаються на
робочі поверхні теплообмінного апарата, запобігаючи відкладенню солей
на внутрішній поверхні вставки та в апараті.
В той же час імпульсне електромагнітне поле в обмотці 4 діє на воду
безпосередньо в порожнині циліндричної вставки.

1 - трубопровід, 2 - частина трубопроводу виконана з діамагнітного
матеріалу, 3 - зовнішня труба виконана з діамагнтнго матеріалу, 4 –
обмотка, 5 – імпульсний генератор струму, 6 - діамагнітний стакан, 7 корпус теплообмінника
Рис. 1 – Пристрій для попередження утворення накипу
В даному випадку магнітне поле обмотки 4, з одного боку, замкнене на
феромагнітну частину трубопроводу 1, а з іншого боку на
металоконструкцію 7 теплообмінника. Це створює в місцях повороту води
в кільцеподібних каналах сильне магнітне поле, що сприяє більш
ефективному утворенню центрів кристалізації в оброблюваній воді, тим
більше, що в цих місцях підсилюється турбулізація потока води. При
цьому оброблювана вода декілька разів перетинає силові лінії магнітного
поля і час перебування води в ньому зростає.
Все це створює умови для більш ефективної дії на утворення центрів
кристалізації, тим самим зменшуючи відкладення солей на внутрішній
поверхні теплообмінного апарату.
Перелік посилань:
1. Тебенехин Е.Ф., Старовойтов В.С., Чуканова А.М. “Воздействие
магнитного и ультразвукового полей на величину отложений в
конденсаторах турбин ТЄС”//Тр. МЭИ. 1981
2. Патент Російської федерації RU2151355,F28G 7/00
3. Тебенехин Е.Ф. “Безреагентные методы обработки воды в
энергоустановках” М. Энергия, 1977
4. Душкин С.С., Евстратов В.Н. Магнитная водоподготовка на
химических предприятиях. М. Химия, 1986.
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УДК 615.47
ЗАСТОСУВАННЯ РОТОРНО-ПУЛЬСАЦІЙНИХ АПАРАТІВ
ДЛЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
студент Городніченко Є.С., к.т.н., доц. Зубрій О.Г.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Інтенсифікація хіміко-технологічних процесів і підвищення
ефективності технологічного обладнання є однією з основних задач
розвитку сучасної науки та техніки. Основою підвищення якості продукції,
підвищення продуктивності і зниження енерговитрат на проведення
хіміко-технологічних процесів служить розробка високоефективних
технологічних апаратів з оптимальною питомою енергоємністю та
матеріалоємністю, високою ступінню впливу на оброблювані речовини.
В наш час перспективним науково-технічним напрямком є розробка
високоефективних апаратів з багатофакторною дією на оброблюване
середовище за рахунок дискретного введення в робочу зону маси і енергії
високої концентрації.
До апаратів, які реалізують метод дискретної, багатофакторної
енергетичної дії на хіміко-технологічні процеси відносять пульсаційні
апарати роторного типу(РПА), принцип роботи яких ґрунтується на
нестаціонарності потоків речовини, енергії та імпульсу. Інтенсифікація
хіміко-технологічних процесів в РПА обумовлена багатофакторною дією
на оброблюване рідке гетерогенне середовище, яка базується на пульсаціях
тиску та швидкості потоку, розвинутій турбулентності, інтенсивній
кавітації, жорсткій кумулятивній дії, високих зсувних і зрізуючих зусиль,
активації рідини. В робочому об’ємі апарата за рахунок малих інтервалів
часу проходження процесу, локалізується значна потужність в потоці
оброблюваної рідини.
РПА зарекомендували себе як ефективні пристрої для проведення
інтенсифікації гідромеханічних та масообмінних процесів в різних галузях
промисловості. В хімічній промисловості вони використовуються для
приготування різних за складом дисперсій та емульсій, інтенсифікації
масообмінних процесів; в фармацевтичній і косметичній – для екстракції
лікарських речовин із рослинної сировини, виготовлення різних вітамінних
комплексів, препаратів, кремів, мазей і т.п.; в харчовій промисловості
застосовуються для утворення стійких комплексних харчових сполук; в
паливно-енергетичній промисловості – для виготовлення водо-паливних
емульсій, а також є невід’ємною технологічною ланкою у виготовленні
різних видів біопалива; в машинобудуванні – для приготування різних
мастильних та охолоджуючих рідин, а також в інших галузях
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промисловості, список яких можна продовжити з наведенням конкретного
практичного застосування.
РПА відомі в техніці і технології вже більше сорока років.
Найбільше використання апарати знайшли в хімічній та суміжними
технологіями. Конструктивна схема РПА надзвичайно проста і являє
собою симбіоз гідродинамічної сирени і дезінтегратора. Здавалось би, за
такий великий проміжок часу і в силу простоти конструкції апарати
повинні бути добре досліджені, закономірності їх роботи вивчені і
формалізовані в математичному вигляді. Уявна простота принципу роботи
РПА несе в собі простоту з точки зору механіки і складність в
гідродинамічному і акустичному описі. В зв’язку з великою кількістю і
складністю фізичних і хімічних процесів, які проходять в рідкому
середовищі при обробці в пульсаційному апараті роторного типу
неможливо отримати чітких методик інженерного розрахунку, в зв’язку з
цим сповільнюється їх широке впровадження в промисловості.
Метою даної роботи є дослідження основних закономірностей
роботи РПА, в залежності від застосування змішуваних середовищ для
виявлення впливу геометричних розмірів апарату на продуктивність та
дисперсність кінцевого продукту диспергування для визначення можливої
методики інженерного розрахунку апарату, що дасть змогу зробити
значний внесок для широкого впровадження даних апаратів в
промисловості. А також модернізація робочої частини роторного апарату,
зокрема зміна форми пропускного перетину перфорованої частини з метою
підвищення інтенсивності диспергування.
Перелік посилань:
1. Балабудкин М.А. Роторно-пульсационные аппараты в химикофармацевтической промышленности. Медицина,1983.160с.
2. Промтов М.А. Пульсационные апараты роторного типа. Теория
и практика. Машиностроение,2001.247с.
3. Долинский А.А. Басок Б.И. Дискретно-импульсный вывод
энергии в теплотехнологиях. ИТТФ НАНУ,1996.206с.
4. Патент № 6.648.500 B2 США Роторно-пульсаційний апарат.
18.11.2003
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СЕКЦІЯ 3
“КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ
УПРАВЛІННЯ ОБЛАДНАННЯ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОГО
ВИРОБНИЦТВА”
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УДК 676.054.16
БАСЕЙН МІШАЛЬНИЙ З ГОРИЗОНТАЛЬНИМ ПЕРЕМІШУЮЧИМ
ПРИСТРОЄМ
студент Дзюба М.Г., ас. Мельник О.П.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
В целюлозно-паперовій промисловості перемішування необхідне для
підтримання волокна в суспензії в зваженому стані, забезпечення
рівномірної концентрації маси, яка подається на папероробні і
картоноробні машини. Завдяки якісному перемішуванню покращуються
властивості майбутньої продукції, тому проблема інтенсифікації процесу
перемішування завжди залишається актуальною.
Метою проекту є розробка басейна мішального з горизонтальним
перемішуючим
пристроєм
пропелерного
типу
та
проведення
параметричних розрахунків.
Вирішення даної задачі зводиться до вибору і розрахунку
перемішуючого пристою апарата і потужності, необхідної на
перемішування.
Маса після гідророзбивача (рис.1) перекачується насосом в масний
басейн. З басейну маса відцентровим насосом подається на очисники маси
високої концентрації.
Основною робочою частиною горизонтального перемішуючого
пристрою є пропелерна мішалка з трьома лопатями. Для підвищення
ефективності перемішування мішалка знаходиться в кільцевому елементі –
дифузорі, а днище басейна виконано у вигляді нахилених (під кутом від
15о до 30о до горизонту) спряжених поверхонь. При обертанні гвинтової
мішалки маса в басейні починає циркулювати, рухаючись з різними
швидкостями по всьому об’єму басейна. Такий нерівномірний рух маси
сприяє її інтенсивному перемішуванню і підтриманню рівномірної
концентрації по всьому об’єму.
Основною перевагою запропонованого проекту є
простота
конструкції та виготовлення, доступність і зручність для обслуговування
та ремонту перемішуючого пристрою.
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УДК 66.045
ОХОЛОДЖЕННЯ ПІДШИПНИКОВИХ ВУЗЛІВ ПРИ РОБОТІ
СУШИЛЬНОЇ ЧАСТИНИ
студентка Загребельна Ю.І., ас. Мельник О.П.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
При роботі сушильної частини на елементи конструкції діють високі
температури, що зумовлюють нагрівання підшипників. Їхнє охолодження
можливе за рахунок циркуляції мастила.
Таким чином, від підтримання температури мастила залежить
стабільність
роботи
сушильної
частини,
тому
проектування
теплообмінного апарата є дуже важливою задачею.
Метою проекту є розробка теплообмінного апарата для охолодження
мастила водою.
Для досягнення поставленої мети проведено вибір конструкції та
прийнято кожухотрубний теплообмінний апарат. Перевагами даної
конструкції є простота і компактність апарата, а також, порівняно мала
витрата енергії на подолання гідравлічного опору.
Процес зображено на технологічній схемі (рис.1).
У цьому контурі здійснюється охолодження мастила технологічною
водою. З корпусів підшипників мастило надходить до теплообмінника (1),
де воно охолоджується і поступає у проміжний бак (2). Далі мастило
відбирається насосом (3) і подається до фільтру (4). З метою підтримання
необхідного робочого тиску в апараті встановлено запобіжний клапан (5).
Охолоджене і очищене мастило поступає назад до сушильної частини.
В результаті параметричного розрахунку була визначена необхідна
площа теплопередачі. Також проведено розрахунки на міцність трубної
решітки, еліптичної кришки, опор, визначено діаметри штуцерів і
фланцевих з`єднань.
Проведено аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів,
що можуть виникнути при роботі теплообмінного апарата в сушильній
частини та внесено відповідні корективи з метою відповідності вимогам
охорони праці.
Графічна частина містить складальне креслення теплообмінного
апарата, складальне креслення корпусу і кришки.
Відомий аналог містить циліндричний корпус, встановлений у
трубних решітках пучок труб і відбійник на вході в апарат.[3]
Недоліком теплообмінника є низька інтенсивність теплообміну,
оскільки крайні ряди труб з кожної сторони пучка не приймають участі у
теплообміні.
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№48 від
30.12.885.
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УДК 676.054.16
МАСНИЙ БАСЕЙН З ВЕРТИКАЛЬНИМ ПЕРЕМІШУЮЧИМ
ПРИСТРОЄМ
студент Козаков Я.І., ст. викл. Петров В.В.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Метою роботи є проектування лінії для інтенсивного
перемішування малов'язких рідин, для зкаламучування осадів, що
містять до 10 % твердої фази, для розчинення, проведення хімічних
реакцій в рідкому середовищі, утворення малов'язких емульсій і
гомогенізації великих об'ємів рідини.
В роботі спроектовано масний басейн с вертикальним
перемішуючим пристроєм. Виконано параметричні розрахунки басейну і
мішалки, гідравлічній розрахунок, розрахунки на міцність,жорсткість та
розрахунок
підшипників
за
динамічною
вібростійкість
валу,
вантажопідйомністю.
Апарат призначений для застосування в целюлозно-паперовій
промисловості в технологічних лініях підготовчих цехів. Ділянку такої
лінії із встановленим в ній бассейном для перемішування пропонованої
конструкції описано нижче.
Після розпуску целюлози в гідророзбивачі 1 насосом 2 волокнинна
маса перекачується в вихрові конічні очищувачі 3, де видаляються тверді
включення. З басейну 4 маса відцентровим насосом подається на
очисники маси 3. Після очисників 3 частина маси потрапляє в згущувач 5,
де вона згущується від 0.5-0.8 % до 5-6 % і потрапляє в мішальний
басейн 5, звідки відцентровим насосом подається на дискові млини 8. З
дискових млинів розмолота маса потрапляє в машинний басейн 9, з якого
вона подається на сіткову частину папероробної машини.

Рис.-Технологічна схема
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В проекті було застосовано опорний підшипник, де в якості
вкладишів поверхонь,що труться використовується високомолекулярний
матеріал-тефлон, що виключає появу колірності в масі.
Така конструкція дозволяє не виключати підвід води до поверхонь,
що труться, додаткова розбавленність маси в подібних пристроях не
бажано.
Вал мішалки виконаний із нержавіючої сталі трубчатим, що значно
зменшує металоємність пристрою.
Басейн виготовляють з біметалу, що виключає необхідність
гумування внутрішніх порожнин.
Виконаний підвід маси таким чином, щоб виключити
бризкоутворення.
Форма дна басейна виключає появу застійних зон і сприяє повному
випорожненню ємкості для промивки
В проекті дані рекомендації по монтажу та експлуатації.
Перелік посилань:
1. З.Б.Канторович «Машины химической промышленности»Машиностроение,Москва,1965,с.413
2. Алгоритм расчета на жесткость валов механических
перемешивающих устройств: Методические указания к
применению вычислительной техники в курсе "Расчет и
конструирование машин и аппаратов химических производств"
/ Сост. В.Г.Доброногов, О.Г.Зубрий, ЛТ.Воронин. - К.: КПИ,
1989, - 60с, ил.
на виброустойчивость валов
3. Алгоритм расчета
механических перемешивающих устройств: Методические указания
к применению вьічислительной техники в курсе "Расчет и
конструирование машин и аппаратов химических производств"
/ Сост. В.Г.Доброногов, ОГ.Зубрий, Л.Г.Воронин. - К.: КПИ,
1988, - 72с, ил.
4. Алгоритм расчета на прочность валов механических
перемешивающих устройств: Методические указания к
применению вычислительной техники в курсе "Расчет и
конструирование машин и аппаратов химических производств"
/ Сост. В.Г.Доброногов, О.Г.Зубрий, Л.Г.Воронин. - К.: КПИ,
1990, - 39с, ил.
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УДК 66.045
ОХОЛОДЖУВАЧ КОНДЕНСАТУ СУШИЛЬНОЇ ЧАСТИНИ
ПАПЕРОРОБНОЇ МАШИНИ
студентка Мазепа Ю.В., ст. викл Петров В.В.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Процеси теплообміну мають велике значення в
целюлознопаперовому виробництві. На підприємствах целюлозно-паперового
виробництва теплообмінне обладнання складає в середньому 15…18% .
Метою даного проекту є розробка охолоджувача конденсату,
продуктивність якого 38 т/год, розташованого в технологічній схемі
відводу конденсату від сушильного циліндра, що знаходиться в сушильній
частині папероробної машини. Теплообмінний апарат складається з
горизонтального циліндричного корпуса, двох трубних плит, закріплених в
них за допомогою зварки трубок, і приєднаних за допомогою фланцевих
з’єднань еліптичні кришки.
Для охолодження використовуємо найбільш поширений і доступний
теплоносій – воду. Один із теплоносіїв, в даному випадку вода з
магістрального трубопровода, рухається в середині трубок, а
охолоджуваний конденсат – в міжтрубному просторі. В міжтрубний
простір направлено воду, що рухається знизу до верху, для того, щоб
конвективні потоки, що обумовлені зміною густини теплоносія при
підвищені температури, співпадали з напрямком її руху. Такий напрям
руху є більш раціональним. Якщо воду направити зверху до низу, то
можливий такий випадок, коли вода витікатиме з теплообмінника швидше,
ніж він наповниться водою. Отже, теплообмін буде відбуватися не повсій
поверхні теплообмінника[1]. Для запобігання цього спрямовуємо воду
знизу до верху. Вода нагрівається на 20 К. Конденсат охолоджується на
35 К.
В розрахунках було обрано турбулентний режим з метою зменшення
пограничного шару – області найбільш різкої зміни температур та
підвищення інтенсивності передачі тепла від одного теплоносія до іншого.
В роботі було проведено удосконалення існуючого об'єкта
проектування на основі аналізу складності збірки апарату. Найбільш
відомим являється кріплення труб в трубних решітках (дошках) за
допомогою розвальцювання, хоча досвід експлуатації теплообмінників
показав, що підчас експлуатації теплообмінних апаратів іноді відбувається
розладнення розвальцьовних з'єднань, яке призводить
до втрати
герметичності.
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Найближчим за технічною сутністю до пропонованого технічного
вирішення є спосіб закріплення трубок у трубній решітці
тепломасообмінного апарата шляхом розміщення в отворах трубної
решітки кінців труб і їх приварювання [3]. Незважаючи на простоту
реалізації способу надійність такого закріплення трубок у трубній решітці
незначна, оскільки остигання металу після зварювання відбувається
нерівномірно, що спричиняє до появи місцевих напруг, що може
спричинити подальшу розгерметизацію зазначеного вузла. В основу
удосконалення існуючого об'єкта покладено задачу вдосконалити спосіб
закріплення трубок у трубній решітці тепломасообмінного апарата, в
якому нове виконання вузла приварювання кінців труб навколо кожного
отвору трубної решітки виконують кільцеву канавку з товщиною кільця,
що дорівнює товщині стінки труби, що забезпечує надійну фіксацію
трубок у трубній решітці і рівномірне остигання металу після зварки, що
запобігає виникненню місцевих напружень. Поставлена задача
вирішується тим, що в способі закріплення трубок в трубній решітці
тепломасообмінного апарата шляхом розміщення в отворах трубної
решітки кінців труб і їх приварювання до неї, згідно з запропонованою
корисною моделлю новим є те, що на зовнішній поверхні трубної решітки
виконано кільцеві канавки навколо кожної з труб з товщиною кільця, що
дорівнює товщині стінки труби.
Реалізація пропонованого способу забезпечує рівномірне остигання
металу при зварюванні, відсутність виникнення місцевих напруг, отже,
покращує закріплення труб в трубній решітці.
При виконанні проекту зроблені розрахунки, що підтверджують
працездатність і надійність конструкції[2].
Дано рекомендації по виготовленню, монтажу та експлуатації
пристрою, які гарантують його надійність та довговічність.
На основі розрахунків розроблено креслення: складальне креслення
теплообмінного апарата, креслення технологічної схеми, складальне
креслення корпусу теплообмінного апарату та трубних решіток, креслення
кришки та еліптичного днища.
Проект сладається з: 3 листів формату А1; 2 листів формату А2.
Перелік посилань:
1. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической
технологии.– М.: Химия, 1971. – 784 с.
2. Дытнерский Ю.І. Процессы и аппараты химической технологии.- М.:
Химия, 1995. – 400 с.
3. Лащинский А.А. Конструирование сварных химических апаратов
[Текст] – М.: ИД Альянс, 2008. – с.362, рисунок 17.5 в.
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ТЕПЛООБМІННИК З ПЛАВАЮЧЕЮ ГОЛОВКОЮ ДЛЯ НАГРІВУ
ВОДИ ПАРОЮ
студент Пшенишнюк Г.О., ст. викл. Петров В.В.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

Метою даної роботи є проектування лінії використання парів
задувок, пропарочного котла установки Камюр, для нагріву води на
технологічні потреби папероробного цеху.
В
роботі
спроектований
високоефективний
вертикальний
кожухотрубний теплообмінник з плаваючею головкою для нагріву води
парою. Плаваюча головка компенсує теплове розширення труб
теплообмінника і попереджує їх деформацію. Така конструкція
теплообмінника простіша конструкції теплообмінника з лінзовими
компенсаторами кожух якого розділений лінзовими компенсаторами.
Теплообмінник є двохходовий що покращує теплообмін так як час
контакту теплоносіїв більший ніж у одноходового. Його вертикальне
розміщення та встановлення знизу штуцерів входу і виходу води сприяє
повному видаленню води з трубного простору теплообмінника, а також не
дає застоюватись осаду, який накопичується в процесі роботи
теплообмінника. Це призводить до зниження впливу корозії та продовжує
строк служби теплообмінника. В роботі виконаний вибір конструкції
теплообмінника, параметричний розрахунок поверхні теплообміну і
основних розмірів апарата, розрахунок опор під апарат, а також здійснені
розрахунки на міцність основних вузлів і деталей конструкції.
Апарат призначений для використання в целюлозно-паперовій
промисловості в технологічних лініях підготовчих цехів для використання
тепла парів здувок установки Камюр для нагріву води на технологічні
потреби. Ділянку такої лінії з встановленим в ній теплообмінником з
плаваючею головкою показано нижче.
Технологічний процес використання тепла здувок установки Камюр
(представлений на рисунку 1.) складається з наступних частин: 1. Котел
для пропарки щепи; 2. Сепаратор; 3. Редукційо-охолоджувальна установка
(РОУ) ; 4. Теплообмінник з плаваючею головкою; 5. Питатель високого
тиску; 6. Камера пропарочна; 7. Насос
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Рис. 1 - Технологічна схема викоористанн
ня парів зд
дувок усттановки Камюр
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2. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии:
Учебник для вузов. Изд.2-е. В2-х частях.: Часть 1. Теоретические
основы процессов химической технологии. Гидромеханические и
тепловые процессы и аппараты. М.: Химия, 1995. – 400с.: ил.
3. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя. Москва.
Машиностроение. 1978. том 1.
4. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя. Москва.
Машиностроение. 1978. том 2.
5. Анурьев В.И. Справочник конструктора машиностроителя. Москва.
Машиностроение. 1978. том 3.
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УДК 66.045
ТЕПЛООБМІННИЙ АПАРАТ ДЛЯ СИСТЕМИ ПРОЦЕСУ
НАГРІВАННЯ ПОВІТРЯ
студент Степаненко В.В., ас. Мельник О.П.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Протягом останніх років значно зросла вартість енергоносіїв. В
зв’язку з цим целюлозно-паперова промисловість потребує вдосконалення
та модернізації теплообмінних апаратів, а також більш раціонального
використання електроенергії.
Метою даного проекту є проектування теплообмінного апарата,
призначеного для охолодження гарячого повітря, що надходить з
сушильної частини картоноробної машини, а також нагрівання холодного
повітря, що надходить до сушильної частини картоноробної машини,
здійснення його розрахунків для забезпечення безперебійної роботи
машин.
Технологічна схема зображена на рис.1

1- шибер, 2- теплообмінник для нагрівання повітря, яке поступає на сушку,
3- теплообмінник для охолодження повітря для вентиляції залу, 4відцентровий вентилятор, 5- скрубер, 6- калорифер.
Рис. 1 – Технологічна схема процесу нагрівання повітря
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Розроблений регенераційний теплообмінник розташовують після
сушильної частини картоноробної машини, звідки надходить гаряче повітря з
температурою 325 K для охолодження до температури 307 K. Охолоджувачем
виступає повітря з температурою на вході 267 K, а на виході 295 K. В трубний
простір надходить охолоджуюче повітря, а в міжтрубний - гаряче повітря.
Повітря, яке охололо відводиться до цеху на технологічні потреби, а повітря,
що нагрілося – потрапляє до сушильного циліндра. Рух повітря здійснюється
за допомогою відцентрових вентиляторів, які встановлюються до та після
теплообмінника. Для охолодження повітря, яке надходить з сушильної
частини картоноробної машини використовується атмосферне повітря. Також
в схемі технологічного процесу працює калорифер, який призначений для
нагрівання повітря в системах вентиляції та сушіння. Для повітря, яке
підводиться і відводиться з теплообмінника, застосовують шибери. Для
зрошення водою застосовують скрубер.
В результаті теплового розрахунку було обрано одноходовий
теплообмінник з діаметром труб 25×2 мм, внутрішнім діаметром кожуха –
1200 мм, довжиною труб – 7000 мм.
Виконано параметричний розрахунок теплообмінника, проведено
розрахунки на міцність основних його вузлів та деталей, тобто розрахунки,
які підтверджують працездатність і надійність конструкції: гідравлічний
розрахунок, перевірка товщини стінки апарата, кришки апарата, підібрано
опори, проведено перевірку фланцевого з’єднання та трубної решітки.
Виконана графічна частина, що містять: технологічну схему нагрівання
повітря, складальне креслення теплообмінника, креслення складальних
одиниць та деталей.
Перелік посилань:
1. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты в химической
технологии. – М.: Химия, 1971. 784 с.
2. Чичаев В.А. Оборудование целлюлозно-бумажного производства –
М.: Лесная промышленность, 1981. 264 с.
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УДК 621.928
ПРОЦЕС ОЧИЩЕННЯ МАСИ В ГІДРОЦИКЛОНІ
студентка Холодченко Н.В., ст. викл. Петров В.В.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Використання деревної маси у сучасній целюлозно-паперовій
промисловості для дешевих видів паперу і картону є економічно
недоцільним, актуальності набуває переробка макулатурної маси.
Щодня якість макулатурної маси погіршується, що особливо
загострює необхідність і важливість її очищення. Цей процес є найбільш
ефективним при використанні очищувачів маси, так званих гідроциклонів,
оскільки вони не є складними у використанні і обслуговуванні, до того ж
мають високу продуктивність.
В
целюлозно-паперовій
промисловості
гідроциклони
використовуються для очищення паперової маси від металічних та
мінеральних включень, яка подається на сортувальне обладнання,
гравітаційні згущувачі та папероробні машини. Таке очищення є
необхідним у зв`язку з тим, що наявні в паперовій масі забруднення
призводять до ряду негативних наслідків: пошкодження обладнання,
обривів полотна на папероробних машинах, значного погіршення якості
паперу.
Перед провідними працівниками целюлозно-паперової промисловості
з настанням прогресу постає ряд задач, серед яких оновлення технічного
складу, модернізація діючого обладнання, конструювання нових апаратів,
які відповідають сучасним вимогам.
Метою даного проекту є розробка очищувача маси вихорового, з
мінімальною продуктивністю по очищеній масі 0,0704 кг/с (0,245 т/год),
розташованого в технологічній схемі переробки макулатурної маси.
Гідроциклон складається з циліндрично-конічного корпуса з патрубками
підведення і виведення маси і патрубком для відходів, що приєднані до
корпуса за допомогою фланців.
В гідроциклонах розділення відбувається під дією відцентрових сил та
сил тяжіння, що виключає необхідність додаткового підводу енергії.
В ході проекту було розроблено корисну модель, в основу якої
поставлено задачу вдосконалити пристрій для контролю виходу важких
включень в гідроциклоні (прототип) [1], в якому пелюстки виконані
суцільними. Недоліком даної конструкції є важкість регулювання цих
пелюсток при зміні тисків, неможливість безпосереднього контролю
пелюстки під час роботи. Для усунення недоліків у нашій корисній моделі
пелюстки виконані з порожниною, яка заповнена газом певного тиску, що
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необхідний для досягнення заданого ефекту. Можливість регулювання
тиску в пелюстці дозволяє підбирати необхідну жорсткість її залежно від
типу і густини частинок, які вміщує суспензія.
При виконанні проекту зроблені такі розрахунки, що підтверджують
працездатність і надійність конструкції:
-гідравлічний розрахунок та визначення продуктивності апарата;
-розрахунок товщини стінки циліндричної і конічної обичайки, плоского
круглого днища;
-розрахунок опор на міцність та жорсткість;
-розрахунок на міцність циліндричної обичайки від дії навантажень, що їх
сприймають опорні лапи;
-розрахунок фланцевого з´єднання на жорсткість за умовою герметичності.
Дано рекомендації по виготовленню, монтажу та експлуатації
пристрою, які гарантують його надійність та довговічність.
На основі розрахунків розроблено креслення: складальне креслення
очисника маси вихоревого, креслення технологічної схеми, складальне
креслення циліндричної частини, креслення грязевика.
Проект сладається з: 2 листи формату А1; 2 листи формату А2
Перелік посилань:
1.Патент США №4203834, МПК В04С5/16 (1980).
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УДК 621.928
ОЧИЩЕННЯ ПАПЕРОВОЇ МАСИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ ПАПЕРУ
студент Ченчик Р. В., ас. Мельник О. П.,
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Обсяги виробництва паперу в українській папероробній
промисловості постійно зростають. Зростають також вимоги до якості
паперу[1]. Для цього необхідно забезпечити якісне очищення паперової
маси в підготовчому відділі. Тому розробка нових та вдосконалення
існуючих апаратів для очищення паперової маси в наш час дуже
актуально.
Зазвичай для очищення паперової маси використовують установки
вихрових очищувачів маси типу ОМ[2]. Схема процесу очищення
зображена на рис. 1.
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1 – напірний ящик; 2 – очищувачі 1-го ступеня очистки; 3 – басейн з
перегородкою; 4 – очищувачі 2-го ступеня очистки; 5 – очищувачі 3-го
ступеня очистки; 6, 7, 8, 9 – відцентровий насос
Рис. 1 – Технологічна схема очищення паперової маси
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З підготовчого цеху паперова маса, концентрацією 5%, подається в
напірний ящик 1, звідки відцентровим насосом 6 подається в очищувачі
першого ступеня очищення 2. Після розділення маса надходить бассейн з
перегородкою 3, звідки подається на формуючу частину папероробної
машини.
Відходи після першого ступеня очистки розбавляються оборотною
водою та подаються на очищувачі другого ступеня очищення 4, для
зменшення втрат волокнистої маси. Очищена суспензія надходять до
другої частини басейну з перегородкою, після цього вона змішується з
потоком маси, що йде на першу ступінь очищення. Відходи після другого
ступеня очищення знову розбавляються оборотною водою і подаються на
третю ступінь очищення 5.
Маса з третього ступеня очищення подається на другу ступінь
очищення, так як в ній міститься велика кількість неволокнинних
включень. Відходи виводяться з цеху.
В проекті виконано параметричні, гідравлічні розрахунки, а також
розрахунки на міцність та несучу спроможність. Розроблено креслення
загального виду та основних вузлів і деталей, надано рекомендації щодо
монтажу та експлуатації.
Під час виконання проекту було модернізовано грязьовик гідро
циклона. Це дозволило розділяти шлам на легку та важку фракції
безпосередньо в грязьовику. Завдяки цьому усунено необхідність
встановлення апаратів для доочистки осаду, як це описано на
технологічній схемі (рис. 1)
На підставі патентного пошуку та попередніх дослідженнях
виконаних в даній роботі свідчать, що у застосовуваних в технологічній
схемі очищувачів маси не використано відмінних ознак проаналізованих
винаходів.
Подальші дослідження спрямовані на підвищення продуктивності
проектованого апарата, які слід здійснювати в напрямках покращення
якості одержуваного продукту, зменшення матеріалоємності апарата та
енергетичних затрат на реалізацію процесу.
Перелік посилань:
1. Примаков С. Ф., Барбаш В. А. Технология бумаги и картона:
Учебное пособие для вузов. – М.: Экология, 1996. – 304 стр.
В.
А.
Оборудование
целлюлозно-бумажного
2. Чичаев
производства. М.: Лесная промышленность в двух томах. Том 1.
Оборудование для производства волокнистых полуфабрикатов, 1981, – 398
с.
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Рис. 1 – Залежніст
З
ть вологовмісту від
д часу суш
шіння дляя гофрокаартону
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Рис. 2 - Залежніст
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УДК 66.045
ОХОЛОДЖЕННЯ КОНДЕНСАТУ СУШИЛЬНОЇ ЧАСТИНИ
ПАПЕРОРОБНОЇ МАШИНИ
студентка Кравчук А.З., ас. Мельник О.П.,
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
В целюлозно-паперовій промисловості часто виникає необхідність в
охолоджені
рідин.
Для
цього
використовують
кожухотрубні
теплообмінники. Вони відноситься до числа поверхневих теплообмінників.
В теплообмінниках такого типу перенос тепла між робочими
середовищами відбувається через розділяючу їх поверхню теплообміну.
Розроблений в даному проекті теплообмінний апарат призначений
для охолодження конденсату, який поступає з сушильного циліндра, що
знаходиться в сушильній частині папероробної машини.
На рис.1 зображено технологічну схему пароконденсатної системи з
перепуском пари.
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1 – головна магістраль, 2 – головний запірний клапан, 3-7 – паровий
колектор подачі пари групи циліндрів, 8-12 – конденсатний колектор групи
циліндрів, 13-16 – водовідділювачі-сепаратори групи циліндрів, 17 – регулятор тиску маси, 18 – запобіжний клапан, 19 – розходомір, 20 – сукносушильний циліндрів, 21-24 – група сушильних циліндрів, 25 кожухотрубний теплообмінник
Рис. 1 – Технологічна схема пароконденсатної системи з перепуском
пари
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Пароконденсатна система забезпечує працеспроможність сушильної
частини. Система підведення пари і видалення конденсату підтримує
заданий температурний режим в сушильній частині, забезпечує стійкий
гідравлічний режим, задані перепади тиску пари, видалення конденсату і
газів, які не конденсується, раціональне використання приходящої пари і
парів вторинного закипання, оптимальні витрати тепла на сушіння і
повне
повернення
в
пункт
температуру
конденсата,
його
теплозабезпечення підприємства.
Гаряча пара на сушіння направляється по головній магістралі (1)
через парові колектори подачі пари (3 – 7) поступає у сушильні циліндри
(21 – 24). Із сушильних циліндрів пароконденсатна суміш через
конденсатні колектори. (8 – 12) поступає у сепаратори пари.
Пароконденсатні системи машин, що випускають газетний папір, як
мінімум, мають три сушильні групи і групу сукносушильних циліндрів
(20). Кожна група забезпечена своїм водовідділювачем – сепаратором пари
(13 – 16). В водовідділювачі пара відділяється від пароконденсатної суміші
і подається в наступні групи з меншим тиском. Вторинна пара, що
поступає із водовідділювача, забезпечує потребу в парі наступної групи на
50 – 70 %. Решта 30 – 50 % потреби в парі покривається за рахунок
доповнення із головного паропроводу через регулятор тиску (17).
Для підвищення рівномірності температури по всій довжині
сушильних циліндрів підводиться пара і відводиться конденсат з обох
сторін
циліндра.
Конденсат
направляється
в
кожухотрубний
теплообмінник (25) для подальшого охолодження. Після цього
охолоджений конденсат направляється в ТЕЦ.
Під час розроблення проекту проведено розрахунки, які
підтверджують працездатність і надійність роботи кожухотрубного
теплообмінника. А саме: проведено розрахунок теплового навантаження
теплообмінника, визначено площу поверхні теплообміну, гідравлічний
опір теплообмінника, діаметрів патрубків, підібрано фланцеве з’єднання,
визначено товщину стінки циліндричної обичайки, трубної решітки,
еліптичної кришки. Здійснено вибір опор.
Подальші дослідження спрямовані на підвищення продуктивності
проектованого апарата, які слід здійснювати в напрямках покращення
якості одержуваного продукту, зменшення матеріалоємності апарата та
енергетичних затрат на реалізацію процесу.
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