Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
НТУУ “КПІ”
Інженерно-хімічний факультет

Збірник тез доповідей VІ всеукраїнської науково-практичної
конференції студентів, аспірантів і молодих вчених

”ОБЛАДНАННЯ ХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
І ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ”
Частина 1
Голова оргкомітету:

д.т.н., професор, зав. кафедри МАХНВ
Корнієнко Ярослав Микитович

Члени оргкомітету:
к.т.н., професор Марчевський Віктор Миколайович
к.т.н., доцент Сидоренко Сергій Вікторович
к.т.н., доцент Зубрій Олег Григорович
к.т.н., доцент Степанюк Андрій Романович
Редактор к.т.н., доцент Степанюк Андрій Романович
Комп’ютерна верстка: Венедиктов М.В.
Рекомендовано до друку
кафедрою машин та апаратів хімічних
і нафтопереробних виробництв
Протокол № 10
від 31 березня 2010 р

Збірник тез доповідей VІ всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених
Частина 1

Шановні колеги, магістранти, студенти, дорогі друзі!
Вітаю всіх учасників та гостей VI
науково-практичної
конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених
"Обладнання хімічних виробництв і
підприємств будівельних матеріалів"
кафедри Машин та апаратів хімічних і
нафтопереробних
виробництв
Національного технічного університету
України
"Київський
політехнічний
інститут".
Приємно відзначити, що в роботах молодих фахівців
прослідковуються нові підходи до вирішення сучасних проблем.
Широке застосування інноваційних технологій переконливо засвідчує
готовність молодого покоління до відповіді на виклики XXI сторічча.
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СЕКЦІЯ 1
«ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ І
НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ»
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УДК 628.5.66.002.08
Умови стійкої кінетики процесу одержання багатошарових твердих
композитів з заданими властивостями
д.т.н., проф. Корнієнко Я.М., аспірант Гатілов К.О.,
магістрант Науменко Д.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Впровадження засад сталого розвитку в різних галузях
промисловості України пов’язане із створенням новітніх технологій для
одержання композитних твердих структур з рівномірним розподіленням
мінеральних та органічних речовин по всьому об’єму на 10-6м.
Застосування техніки псевдозрідження при зневодненні рідких
композитних систем дозволяє реалізувати цей процес в одному апараті з
мінімальними енергетичними витратами при значеннях термічного ККД
більше 60%. Організація стійкої кінетики процесу утворення
багатошарових твердих композитів при інтенсивних процесах переносу
вимагає підтримання необхідної поверхні тепло-масообміну, яка
визначається умовами кінетики гранулоутворення на підставі основних
рівнянь тепло-масообміну. Таким чином, необхідна поверхня тепломасообміну визначається коефіцієнтами тепло- та масопередачі та
рушійними силами процесів T , С .
Відповідно, рушійна сила масообміну буде визначати стійкість
кінетики процесу утворення пошарових твердих композитів і залежить від
числа Рейнольдса газового теплоносія та способу розподілення дисперсної
фази в псевдозрідженому шарі.
Експериментально
встановлено,
що
коефіцієнт
гранулоутворення
95% для базових гуміново-мінеральних добрив
досягається при високих шарах, при цьому ж значення числа
псевдозрідження у фонтані:
KW 2,5...3,5,
(1)
а значення приведеної поверхні шару, що виражається комплексом
Pш
, знаходиться в межах:
g De

80

Pш
120,
g De

де Pш – гідравлічний опір псевдозрідженого шару;
g – прискорення вільного падіння;
De – еквівалентний діаметр часток.
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Ця умова прогнозувати максимальну вірогідність залучення кожної
частинки у процеси переносу. Але при цьому не враховувалась зміна
реологічних властивостей псевдозрідженого матеріалу при локальному
введенні рідкої фази в зону зрошення.
Тому при подальших дослідженнях процесу гранулоутворення
багатошарових твердих композитів із заданими властивостями необхідно
враховувати зону локального перезволоження. Доцільно встановити
закономірності протікання пошарового росту композитів в залежності від
питомого навантаження поверхні зернистого шару за вологою a f ,

кг.вологи
.
м2 год

В результаті потрібно визначити умови протікання процесу при яких
відбувається пошаровий ріст композитів, досягаються значення
коефіцієнта гранулоутворення більше 90% при максимальному залученні
поверхні дисперсних частинок в процеси тепло-масообміну.
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УДК 536.248.2
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛООБМІНУ ПРИ КИПІННІ В УМОВАХ
КРИТИЧНИХ ТЕПЛОВИХ ПОТОКІВ
д.т.н., проф. Я. М. Корнієнко, к.т.н., доц. С. В. Сидоренко,
асист. С. В. Гулієнко, Д. В. Комиш
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
В енергетиці в багатьох видах обладнання (генератори, атомні
реактори тощо) в процесі експлуатації генерується значна кількість
теплової енергії, яку необхідно відводити. В іншому випадку буде
підвищуватися температура елементів обладнання, що може призвести до
аварійної ситуації через зміну механічних властивостей конструкційних
матеріалів, особливо металів. З метою відведення теплоти від обладнання
широко застосовується теплообмін при кипінні, який характеризується
високою інтенсивністю тепловіддачі (α=2000-24000 Вт/(м2·К) ). Проте при
підвищенні теплового (перевищенні критичного значення) відбувається
різке падіння інтенсивності тепловіддачі, через формування парової плівки
навколо поверхні теплообміну. Такий режим небезпечний для роботи
обладнання і може призвести до виходу обладнання з ладу [1].
Найбільш поширеним теплоносієм в системах охолодження є вода,
критичний тепловий потік якої становить 1,2·106 Вт/м2. В деяких випадках
такий теплоносій не здатен забезпечити необхідну інтенсивність
теплообміну і надійну роботу енергетичних установок, тому в такому разі
необхідно застосовувати інші охолоджуючі агенти.
Аналіз літературних джерел показав, що введення в традиційні
теплоносії (вода, етиленгліколь, машинне масло, тощо) частинок, розміри
яких становлять до 200 нм, може суттєво збільшити значення критичних
теплових потоків [2]. Зокрема у випадку додавання до води наночастинок
Al2O3 при концентраціях 0,001-0,025 г/л дозволяє підвищити значення
критичного теплового потоку на 200% порівняно з базовою рідиною. Такі
системи отримали назву нанорідини. [2].
Механізм підвищення критичного теплового потоку в нанорідинах
на разі мало вивчений, і потребує подальших досліджень.
Для встановлення цих закономірностей розроблено методику
проведення досліджень теплообміну при кипінні рідин в умовах критичних
теплових потоків та створено експериментальний стенд (рисунок 1). Суть
методики полягає в кипінні рідини на поверхні елктронагрівача 3, який
виконаний у вигляді змінних ніхромових дротин діаметром 0,2-0,45 мм та
довжиною 50-80 мм з заданим питомим електричним опором. Особливістю
проведення досліджень є те, що рідина в експериментальній ємності 1,
6
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повинна бути нагріта до температури кипіння, тому при дослідженнях
використовувалися допоміжний електричний нагрівач 4. Для зменшення
впливу на процес кипіння допоміжного нагрівача встановлено екран 5.
Передбачено регулювання температури електронагрівача зміною величини
напруги реостатом 11. Досягнення критичного теплового потоку
фіксується візуально та за допомогою фотоапарата в момент утворення
плівки на поверхні нагрівача. Внаслідок погіршення умов відведення
теплоти відбувалася зміна забарвлення нагрівача від сірого до яскраво
червоного та його руйнування (перепалювання) внаслідок втрати
механічних характеристик при підвищенні температури. При цьому
фіксуються значення напруги та сили струму на основному нагрівачі.

1 – експериментальна ємність; 2 – зливна воронка; 3 – основний дослідний нагрівач; 4 –
допоміжний нагрівач; 5 – екран; 6 – конденсатор; 7 – термометр;
8 – реостат основного нагрівача; 9 – амперметр основного нагрівача;
10 – вольтметр основного нагрівача; 11 – реостат допоміжного нагрівача;
12 – вольтметр допоміжного нагрівача.
І – подача досліджуваної рідина; ІІ – подача охолоджуючої рідини.
Рисунок 1 - Принципова схема стенда для дослідження теплообміну при кипінні рідин

Проведено пробні випробування стенда на дистильованій воді, які
підтвердили можливість досягнення критичних теплових потоків і
можливість використання стенда для дослідження теплообміну при кипінні
нанорідин.
Перелік посилань:
1. Кузнецов Ю.Н. Теплообмен в проблеме безопасности ядерных
реакторов. – М.: Энергоатомиздат, 1989 – 269 с.: ил.
2. Das, Sarit Kumar; Choi, Stephen and Patel, Hriskesh. Heat Transfer in
Nanofluids – A review. Heat Transfer Engineering, 27: 10, 3-19.
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УДК 676.05
Процеси нагрівання верхнього валу гарячого
преса папероробної машини
проф. Марчевський В. М., асист. Мельник О. П., студент Дзюба М. Г.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Паперове виробництво займає одне з перших місць по питомим
енерговитратам серед галузей промисловості. Тому робота направлена на
зменшення енергозатрат актуальна. Значного зменшення енергозатрат
можна досягти шляхом збільшення кінцевої сухості паперового полотна
після механічного пресування за рахунок інтенсифікації даного процесу.
Поставлена задача вирішувалась за допомогою нагрівання поверхні
верхнього пресового вала папероробної машини до температур 200 – 250
℃ і створення додаткового тиску пари в пресовому захваті. Для нагрівання
верхнього пресового вала використовувались різні методи. Розглянемо їх.
Один зі способів нагрівання верхнього пресового вала – нагрівання
за допомогою потоку гарячого повітря або димових газів. Перевагою
даного методу є простота модернізації існуючих пресових частин. До
недоліків можна віднести значні затрати енергії на нагрівання повітря та
ймовірне забруднення паперового полотна у випадку використання
димових газів [1].
Для створення тиску водяної пари в захваті пресу його верхній вал
нагрівали інфрачервоним випромінюванням безполум’яних газових
пальників. Вибір такого типу нагрівачів був обумовлений їхнім високим
ККД (температура поверхні пальника становить 990 – 1000 ℃) та
простотою експлуатації. Однак з точки зору застосування в промисловості
даний тип нагрівачів є пожежонебезпечним та дорогим в експлуатації в
зв’язку з необхідністю використання природного газу [2].
Тому нами пропонується індукційний метод нагрівання валів для
здійснення нагрівання верхнього пресового валу. Перевагою даного
методу порівняно з описаними вище є пожежобезпечність та значне
підвищення температури поверхні пресового валу в зоні контакту (до 250
℃ замість 150 – 200 ℃ при використанні інших методів). Для
досягнення цієї мети запропонована і розроблена нова конструкція
дослідної установки.
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Перелік посилань:
1. Марчевський В. М., Мельник О.П. Результати досліджень процесу
гарячого пресування паперового полотна. Вісник НТУУ «КПІ» «Хімічна
інженерія, екологія та ресурсозбереження» № 1 (1) - 2008.
2. В. М. Марчевський, Л. Г. Воронін, О. П. Мельник, А. О. Біловол. Нові
засоби зменшення впливу на навколишнє середовище при виробництві
паперу. Збірка тез доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної
конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Екологія. Людина.
Суспільство» (13 – 18 травня 2008 р., м. Київ, Україна)
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УДК 676.026.522
Процес сушіння паперу із застосуванням
інфрачервоного випромінювання
к.т.н., проф. В.М. Марчевський, асист. О.А. Новохат
Національний технічний інститут України
«Київський політехнічний інститут»
Кондуктивний (контактний) метод сушіння паперу на
сушильних циліндрах є найбільш поширеним в промисловості. Проте цей
метод має ряд недоліків: велика металомісткість обладнання, великі
енергетичні затрати. Крім того швидкість нагріву обмежується
теплопровідністю від верхніх шарів паперу, які контактують з поверхнею
циліндра [1]. А процес випаровування уповільнює прогрів паперу до
температури першого періоду сушіння.
За кордоном широкого розповсюдження набув метод сушіння
паперу із застосуванням енергії інфрачервоного (ІЧ) випромінювання.
Автори пояснюють це здатністю випромінювання проникати у весь об’єм
матеріалу, що пришвидшує процес прогріву та сушіння вцілому [2]. Тому
дослідження цього методу є актуальним.
Аналіз наукових джерел показав, що:
при сушінні паперу із застосуванням ІЧ випромінювання
теплова енергія передається вологому матеріалу як теплопровідністю, так і
проникненням променів в увесь об’єм матеріалу, що зменшує час прогріву;
при різній температурі робочої зони ІЧ пристрою
випромінювання має різну довжину хвиль, від якої залежить поглинальна
здатність води вологого матеріалу;
вода найкраще поглинає випромінювання в середніх довжинах
діапазону хвиль випромінювання;
під час сушіння паперу по його товщині існує три зони: зона
сушіння, зона конденсації та зона початкового стану;
під час сушіння зона сушіння збільшується, витісняючи зону
конденсації та зону початкового стану;
в зоні сушіння вологовміст різко зменшується, в зоні
конденсації він дещо збільшується за рахунок конденсації водяних парів, а
в зоні початкового стану вологовміст залишається незмінним;
температура паперу зменшується по його товщині, починаючи
з ближньої до випромінювача сторони;
температурний градієнт створює термодифузію, направлену в
іншу до випаровування сторону. Це дещо ускладнює процес сушіння.
Підтвердженням результатів аналізу є залежності, приведені на
рисунках 1, 2 та 3.
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Рисунок 1 – Залежність коефіцієнта абсорбції тепла
води від довжини хвилі випромінювання

Рисунок 2 – Градієнт вологи

Рисунок 3 – Температурний градієнт
Перелік посилань
1. Лыков М. В. Сушка в химической промышленности – М.: Химия, 1970.
– 483с.
2. J. Seyed-Yagoobi, S.J. Sikirica, and K.M. Counts. Heating/drying of paper
sheet with gas-fired infrared emitters – pilot machine trials. IDS2000 , Paper
No. 319 (Professional Paper).
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УДК 66.047.541

Процеси термічних перетворень і сушіння
кристалічного бішофіту
к.т.н., проф. В.М. Марчевський, аспірант Р.М. Улітько
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Шестиводний хлорид магнію (більш відомий, як BISHOFIT, або
bishophit), є природним осадовим мінералом класу галогенідів.
В технологічному ланцюжку виробництва бішофіту лімітуючим
процесом є процес сушіння. Шестиводний хлорид магнію дуже
гігроскопічний. На відкритому повітрі його кристали сорбують вологу з
навколишнього середовища і дуже швидко перетворюються в калюжу
розчину солі, що викликає налипання і утворення наростів в тракті
відпрацьованого теплоносія . Вологі кристали бішофіту мають значні
адгезійні властивості, що призводить до сильного грудкування при
сушінні.
Бішофіт містить 47% хлористого магнію і 53% кристалізаційної
води. З ростом температури число молекул кристалізаційної води
зменшується. Втрата кристалогідратної води знижує вихід готового
продукту, веде до збільшення часу сушіння і перевитрати енергоносіїв.
Тому було поставлено завдання дослідити кінетику дегідратації, яка
протікає разом з процесом сушіння.
Властивості
хлориду
магнію
досліджувались
методом
термогравіметрії.
Таблиця 1 – Температури розкладу кристалогідратів MgCl2×(H2O)x[1]
Сполука
×(H2O)x
Температур
а, С

×1
2
16,4

×8

×6

×4

×2

-

11

18

30

3,4

6,7

1

0

Отримана термограма наведена на рисунку 1.
При нагріванні зразка від 20 °С до 80 °С спостерігається незначне
поступове зменшення маси.
Перший різко виражений ендотермічний ефект починається при
температурі речовини 85 °С та продовжується до 108 °С і пов’язаний з
видаленням міжкристалічної води.
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Починаючи від температури 83 °С спостерігається різке зростання
швидкості зменшення маси, яке триває до 245 °С. Максимальна швидкість
зневоднення на ділянці 115 – 142 °С (максимум при 142 °С). При
температурі 186 °С швидкість зменшення маси різко зменшується, при
цьому спостерігається локальний максимум швидкості падіння маси
(178 °С) і сильно виражений ендотермічний ефект (182 °С), що відповідає
переходу сполуки до чотириводної форми.
навіска 0,5 г
маса після прожарювання 0,25
TG 500mg DTG 5mV DTA 1mV
TG 5 mV Т до 1000 оС
T=20-870ْ С 10 грд/хв

DTA

TG

TG
DTG
DTA

DTG

20

70

120

170

220

270

320

370

420

470

520

570

620

670

720

770

820

870

TEMПЕРАТУРА,С

Рисунок 1 – Термограма сушки шестиводного хлориду магнію
(бішофіту)
Далі зменшення маси йде з постійною швидкістю від 245 °С до
400 °С, і спостерігається екзотермічний ефект. Зі зростанням температури
маса і далі зменшується з постійною швидкістю до температури 712 °С,
при цьому при температурі 451 °С спостерігається ендотермічний ефект,
який можна пояснити утворенням кристалів зневодненого хлориду
магнію, після чого маса не змінюється аж до хімічного розкладання
сполуки.
Перелік посилань:
1. Holleman, A. F.; Wiberg, E. "Inorganic Chemistry" Academic Press: San
Diego, 2001. ISBN 0-12-352651-5.
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УДК 66.045
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
РОБОТИ БЛОЧНОГО ТЕПЛООБМІННИКА З ГРАФІТУ
к.т.н., доц. С.В. Сидоренко, магістрант Н.В. Волков
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Були проведені експериментальні дослідження на лабораторному
стенді (схему якого представлено в роботах [1, 2, 3]), що має такі основні
параметри: 2-х блочний графітовий теплообмінник з усередненою
поверхнею теплопередачі 0,9 м², (96 вертикальних каналів діаметром 9 мм,
та 126 горизонтальних – діаметром 6 мм, що утворюють 1 та 4 ходи
відповідно). Теплоносії: холодна та гаряча вода, початкові температури
яких 5 ºС та 60 ºС.
Як критерій оптимальності був використаний критерій Кирпичова,
що є відношенням двох видів енергії: тепла, переданого через поверхню
нагріву і роботи, що витрачається на подолання опору руху, або, що теж
саме, відношення теплового потоку до витраченої потужності:
,
де
Q – тепловий потік (Вт);
N – потужність, що витрачається на подолання гідравлічних опорів
(Вт).
З метою отримання експериментальних даних та виконання
розрахунків на їх основі лабораторна установка була модернізована. Тиск
вимірювався зразковими манометрами; витратоміри дозволяли вимірювати
до 12 м3 води на годину при ціні поділки витратоміра 10 -3 м3, що дозволяло
проводити експерименти в широкому діапазоні чисел Re (від ламінарного
режиму до турбулентного).
Замір температур здійснювався термопарами, сигнал від яких
подавався на вхід аналого-цифрового перетворювача і далі в ПК. Так як від
витрат теплоносіїв залежать робочі параметри установки (втрати напору,
витрати потужності - показання вольтметрів, амперметрів, то вони
вводились в програму у вигляді функцій від витрати теплоносіїв). За
допомогою цієї програми були розраховані теплові потоки, коефіцієнти
тепловіддачі та теплопередачі, а також витрати потужності на
транспортування теплоносіїв, а також термодинамічний критерій
оптимальності Кирпичова E, визначено його оптимальне значення в межах
застосованих інтервалів температур та витрат теплоносіїв. Програмне
забезпечення реалізує виведення результатів в реальному часі за рахунок
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подачі відповідної інформації в реєструючий пристрій (в комп’ютері
використовувалась SCADA системи LabVIEW).
Нижче приведені результати експериментів у вигляді графічних
залежностей (Рис. 1, 2, 3).
Експериментальні данні дозволяють зробити висновки про існування
максимумів на представлених графічних залежностях.
Розроблений метод може бути використаний для визначення
оптимальних режимів роботи теплообмінників, що експлуатуються та
проектуються.
Рис.1. – Залежність
переданого
тепла
(від
гарячого теплоносія Qг та
холодного – Qх) від сумарно
витраченої енергії (Nт) на
подолання
гідравлічного
опору теплоносіїв в каналах
теплообмінника
(ТО)
на
основі
теоретичних
розрахунків.
Рис.2. – Залежність
коефіцієнтів
теплопередачі
від
сумарної
витраченої
енергії
на
подолання
гідравлічного
опору
в
установці по показанням
електричних прикладів.
Рис.3. – Залежність
переданого тепла (Q) від
енергетичного
коефіцієнта
оптимальності (E).

Перелік посилань:
1. Виноградова Т.В., Сидоренко С.В.. Експериментальне 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.
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УДК 66.069.833 :532.62
Перфорована трубчаста регулярна насадка
к. т. н., доц., Ракицький Л.В, магістрант Волочнюк В.П.
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
Пріоритетним напрямком розвитку конкурентоздатності хімічних і
нафтопереробних виробництв України є модернізація існуючих або
створення нових масообмінних апаратів великої потужності, а це означає
необхідність розробки нових контактних пристроїв, що забезпечують
інтенсифікацію міжфазного переносу речовин в системах газ – рідина.
Для проведення масообмінних процесів в насадкових апаратах
витрачаються значні кошти, що пов’язано, найбільшою мірою, з високою
вартістю енергетичних ресурсів, які спрямовуються на подолання
гідравлічного опору при проходженні газової фази крізь аппарат, а також
забезпеченням умов максимально тісного контакту газу з рідиною[1, 2].
Складність вирішення зазначеної проблеми полягає в тому, що
згідно з принципом гідродинамічної аналогії підвищення ефективності
масообміну вимагає забезпечення тіснішого контактування фаз і неодмінно
супроводжується зростанням гідравлічного опору. Тому пошук
оптимальних конструктивних рішень потребує не тільки узагальнення
відомих положень, а й проведення нових теоретичних досліджень та
експериментальних перевірок.
Вперше:
– розроблено регулярну насадку нового типу – з перфорованих
трубочок, що сприяє зменшенню застійних зон та більш рівномірному
розподілу речовини по всій площі насадки;
– розроблено метод розрахунку розмірів та основних характеристик
даної насадки.
Розглянемо пакет перфорованої трубчастої регулярної насадки [3].
Один ряд насадки (рисунок 1) складається із nг перфорованих трубочок, які
мають зовнішній діаметр dзов та товщину стінки δст. Довжина ряду
(трубочки) Lтр, ширина ряду – Bп. Крок розміщення трубочок у ряду t = 2
dзов.
Рис. 1 – ряд перфорованої трубчастої регулярної насадки
Ширина пакету Bп, становить:
Bп = nг t – dзов = dзов(2 nг – 1).
Приймаємо
Lтр = Bп = dзов(2 nг – 1).
Повна зрошена поверхня ряду насадки:
Fзр.1 2 dзов 2 ст 2nг 1 nг .
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(в м3), може бути

Об'єм, який заповнює ряд насадки Vн.1
розрахований таким чином:

2

3
Vн.1 dзов 2nг 1 dзов 2nг 1 dзов dзов
2nг 1 .

Остаточно питома поверхня f (в м2/м3):
f

Fзр.1 Vн.1

2

dзов 2

ст

2nг 1 nг

3
dзов
2nг 1

2

2

dзов 2

ст

nг

3
dзов
2nг 1

Вільний об'єм Vf (в м3/м3) – об'єм порожнин в одиниці об'єму,
заповненому насадкою; ця величина показує, який об'єм лишається
незаповненим в об'ємі, що заповнений насадкою.
Об'єм порожнин одного ряду насадки, м3:
Vп.1 = (nг – 1)Vтр.1 + Vтр.вн.1 = πdзов(2nг – 1)[ (nг – 1) dзов + dзов – 2 δст] =
= πdзов(2nг – 1)( dзов nг – 2 δст).
Тоді, вільний об'єм Vf (в м3/м3) розраховується за формулою:
2
V f Vп.1 Vн.1
dзовnг 2 ст
dзов
2nг 1 ,
Еквівалентний діаметр насадки dе (в м) визначається за формулою:
dе 4V f f .
Насипну густину насадки ρн (у кг/м3) можна розрахувати таким
чином:
н

Gн.1 Vн.1

стnг м

dзов 1

2
dзов
2nг 1

де Gн.1 – маса одного ряду насадки, кг.
Маса одного ряду насадки, кг:

Gн.1

мVnг

стdзовnг

dзов 1 2nг 1
3

м,

де ρм – густина матеріалу насадки, кг/м , V – об’єм матеріалу в одній
трубочці, м3.
Перелік посилань:
1. Марценюк А. С. Науково –технічні основи інтенсифікації масообміну в
газорідинних апаратах з регулярними насадкам // Автореф. докт. техн.
наук. – К.: НУХТ, 2006. – 45 с .
2. Волочнюк В. П., Півень О. Н. Дослідження процесу масопереносу в
елементах насадочних апаратів // Наукові праці ОНАХТ: У 2 ч.– О.:
ОНАХТ–2009.–№35.– ч. 2.– С. 81 – 84.
3. Заявка 12058 України, МПК9 B 01 J 19/32. Пакет регулярної насадки
масообмінного аппарата / Волочнюк В.П., Мікульонок І.О., Ракицький
В.Л., Швед Д.М. – 2009.
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УДК 621.181.7: 662.642.2
ПРОЦЕСИ ПЕРЕНОСУ ПРИ ОДЕРЖАННІ БІОПАЛИВА
доц. Рябцев Г.Л., магістрант Гладкова О.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Інтенсивне використання автомобільного транспорту та обмежені запаси
нафти, що зумовили високу вартість продуктів її переробки, 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. Одним із них є біоетанол.
Проте чистий біоетанол як паливо має кілька суттєвих недоліків. Через це
його використовують, зазвичай, не в чистому вигляді, а в сумішах із
вуглеводнями,
вирішуючи
одночасно
завдання
поліпшення
експлуатаційних властивостей палива та економії нафтових ресурсів.
Тому доцільним є розроблення сучасних технологій одержання спиртобензинового палива з визначенням найприйнятнішого з точки зору його
експлуатаційних властивостей співвідношення біоетанолу й легких
вуглеводневих фракцій.
Метою роботи було розроблення наукових основ та експериментальне
дослідження процесів переносу при одержанні біопалива, яке найкраще
поєднує в собі переваги обох складових – біоетанолу й легких
вуглеводневих фракцій, створення методики розрахунку апарата для
одержання одного з компонентів біопалива, надання рекомендацій щодо
її практичного впровадження. Для досягнення цієї мети було вирішено
такі завдання:
– визначено об’єкт та предмет дослідження – процеси переносу при
одержанні біопалива, зокрема кавітаційного оброблення нафтової
сировини з метою збільшення виходу легких бензинових фракцій, і
технологічні параметри процесу гідродинамічної активації в
кавітаційному апараті, що впливають на його реалізацію;
сформульовано
науково-технічну
проблему,
що
полягає
у
недостатньому вивченні процесів переносу при виробництві біопалива,
що не дозволяє визначити найприйнятніше з точки зору його
експлуатаційних властивостей співвідношення його складових –
біоетанолу й легких вуглеводневих фракцій;
– установлено, що процес одержання біопалива складається з трьох етапів:
виробництва легких вуглеводневих фракцій, біоетанолу та одержання
їхньої суміші. Для покращання якості і збільшення виходу легких
бензинових фракцій доцільно здійснювати попереднє гідродинамічне
активування нафтової сировини. За таких умов легкі бензинові фракції
можна одержувати за класичною схемою спрощеної атмосферної
перегонки нафти або газового конденсату в тарілчастій ректифікаційній
колоні, де нагрітий в трубчастій печі газовий конденсат поділяють на
три основні фракції – бензинову, дизельну й мазутну. Для одержання
біоетанолу рекомендовано застосовувати «мокрий» спосіб із остаточним
зневодненням продукту на молекулярних ситах. Змішування біоетанолу
й легких вуглеводневих фракцій слід здійснювати у співвідношенні
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55:45, що виключає розшаровування одержуваного біопалива під час
його подальшого транспортування, зберігання й використання;
– установлено, що найефективнішим для здійснення процесу попереднього
гідродинамічного активування нафтової сировини є кавітатор роторного
типу, який дозволяє забезпечити умови, необхідні для виникнення
звичайної і суперкавітації, без обмежень за в’язкістю, напором, складом
рідин та їх схильністю до налипання на тверду поверхню; здійснено
моделювання процесу течії нафтової сировини в обертовому каналі
ротора й нерухомому каналі статора кавітатора роторного типу та
встановлено, що проходження нафтової сировини крізь ці канали
забезпечує її гідродинамічне активування;
– проведено експериментальні дослідження, що засвідчили корисний
ефект гідродинамічного активування нафтової сировини; на основі
одержаних експериментальних даних перевірено адекватність
математичної моделі і зроблено висновки стосовно можливості її
застосування для опису процесу кавітації;
– запропоновано технологічну схему виробництва біопалива та розроблено
рекомендації щодо її впровадження; розроблено методику інженерного
розрахунку й розраховано роторний кавітатор, призначений для
гідродинамічного активування нафтової сировини; одержано зразки
біопалива та здійснено їхні експлуатаційні випробування.
Основні результати роботи опубліковано в трьох статтях [1–3] та
апробовано на трьох науково-практичних конференціях [4–7].
Перелік посилань:
1. Гладкова О. О. Дослідження сумішевого палива на основі біетанолу / О.
О. Гладкова, О. О. Козіцька, Г. Л. Рябцев // Наукові праці ОДАХТ. –
2009. – № 35, т. 2. – С.90-93.
2. Рябцев Г. Л. Аналіз можливості використання первапорації під час
виробництва біоетанолу / Г. Л. Рябцев, В. В. Лобач, О. О. Гладкова, О.
О. Козіцька // Вісник Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т».
Серія «Хім. інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2009. – № 1. –
С.14-16.
3. Рябцев Г. Л. Аналіз можливості використання первапорації під час
виробництва біоетанолу / Г.Л. Рябцев, О. Є.Колосов, Д. Е. Сідоров, О. О.
Гладкова // Вісник Нац. техн. ун-ту України «Київ. політехн. ін-т». Серія
«Хім. інженерія, екологія та ресурсозбереження». – 2009. – № 2. – С.5358.
4. Гладкова О. О., Козіцька О. О., Рябцев Г. Л. // Зб. тез доп. міжнар. наук.практ. конф. «Удосконалення обладнання харчових виробництв і
підприємств будівельних матеріалів». – Одеса : ОДАХТ, 2009. – С.90-93.
5. Гладкова О. О., Рябцев Г. Л. // Зб. тез доп. наук.-практ. конф.
«Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних
матеріалів». – К. : НТУУ «КПІ», 2009. – С.35-36.
6. Змієвський Ю. Г., Гладкова О. О., Козіцька О. О., Рябцев Г. Л. // Зб. тез
доп. 76-ї наук. конф. «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем
харчування людства у ХХІ столітті». – К. : НУХТ, 2010. – С.35.
7. Змієвський Ю. Г., Козіцька О. О., Гладкова О. О., Рябцев Г. Л. // Зб. тез
доп. 76-ї наук. конф. «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем
харчування людства у ХХІ столітті». – К. : НУХТ, 2010. – С.36.
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УДК 66.045
Дослідження гідродинаміки нерегулярної насадки
к.т.н., доц. Степанюк А.Р, магістрант Гусєв П.С.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Основним напрямом технічного розвитку в хімічній, нафтохімічній,
нафтопереробній і інших галузях промисловості є створення і
удосконалення апаратів і устаткування переробки сировини. Значну частку
устаткування тут займають ректифікаційні і абсорбційні установки.
В насадкових колонах і апаратах рідина тече по елементу насадки у
вигляді тонкої плівки, що дає підстави насадкові апарати розглядати як
різновид плівкових. Поверхнею контакта фаз є в основному змочена
поверхня насадки, яка має певний гідравлічний опір, який залежить від
багатьох технічних параметрів масообмінної насадки і впливає на
ефективність процесів масообміну та економічну доцільність.
Для розрахунку гідравлічного опору масообмінної насадки існує
багато розроблених методів, але кожен метод має ефективність
розрахунків для певного виду насадки. Розповсюдженим видом
масообмінної насадки є кільця Рашига та їх модернізовані варіанти.
Перевагами насадки є невелика вартість та фактура матеріалу, яка має
велику спорідненість із рідинами в наслідку чого на поверхні насадки
утворюється стійка плівка.
Важливим є розрахунок гідравлічного опору змоченої насадки. Цей
параметр впливає на економічність установки. В ході дослідної роботи
було проведено ряд дослідів на експериментальній установці (рис.1), які
підтвердили адекватність виведеної математичної моделі. Внаслідок чого
було виведено критеріальне рівняння (1) за яким можна розрахувати
величину гідравлічного опору насадки, якщо відома її питома поверхня:
(1)
P 4.4 10 4 S 2 L2
де, S – питома поверхня насадки, L – швидкість зрошення, γ –
експериментальний коефіцієнт.
Отримана універсальна залежність дозволяє проводити експрес –
оцінку кілець Рашига та їх модернізованих аналогів схожих за
геометричною формою на основі знання їх питомої поверхні контакту.
У плівкових апаратах для оптимального протікання процесів
необхідно забезпечити режим активної гідродинамічної взаємодії фаз за
відсутності сильного каплевиносу і «захлинань» частини насадки апарату.
У зв'язку з тим, що відомі результати теоретичних і експериментальних
досліджень граничних навантажень суперечливі, має сенс визначення
максимальних швидкостей по газовій та рідкій фазах. Якщо, відповідно до
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даних рідину і газ вважати ідеальними середовищами, можна застосувати
теорію потенційних течій. За допомогою рівнянь нерозривності і інтегралів
Коши-Лагранжа для рідини і газу можна отримати (2):
(2)
r
w‹
th
1
wс ,
12

2

N

N

де wж - швидкість рідини;
wг - швидкість газового потоку.
Постійну
в рівнянні (3) підберемо виходячи з узагальненого
критерійного рівняння, що визначає граничні навантаження обох фаз при
протитечії і враховує довжину і діаметр каналу:
b1
(3)
1
1
,
We
2

де
квадратів.

001
. ,

1

05
. , b1

012
.

знаходяться методом найменших

1-насадкова колона; 2 – вентилятор; 3 – витратомір; 4-диференційний манометр;
5 – витратомір.
Рисунок 1- Принципова схема дослідної установки.

Запропонована універсальна залежність дозволяє оцінювати
величину гідравлічного опору розрахунковим шляхом та підвищити
точність розрахунків коефіцієнта переносу в насадкових апаратах без
додаткових гідравлічних досліджень.
Дана математична залежність в змозі адекватно прогнозувати
розрахунок гідравлічного опору для конічного способу укладки насадки,
який забезпечує наближений до рівного профіль швидкостей
контактуючих фаз по всій висоті апарата.
21

Збірник тез доповідей VІ всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених
Частина 1

УДК 532.137: 666.97
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПОЗДОВЖНЬОЇ
ОРІЄНТАЦІЇ ДИСПЕРСНОЇ АРМАТУРИ ПРИ ВІБРОЕКСТРУЗІЇ
ПЛОСКИХ ФІБРОБЕТОННИХ ВИРОБІВ
к.т.н. доц. І.А.Андреєв, магістрант М.Т.Довжик,
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.
Остаточне положення фібр у виробі залежить від геометрії каналу
бункера віброекструдера. Через те, що зсувні деформації найбільші біля
стінок, там буде й найбільша ступінь орієнтування фібр відносно напрямку
руху суміші. В центральній частині бункера зсувні деформації і ступінь
орієнтування фібр мінімальні.
Для забезпечення кращої поздовжньої орієнтації фібр у центральній
частині виробу, а отже і підвищення міцності виробів була запропонована
спеціальна конструкція віброекструдера для формування фібробетонних
виробів [1]. В результаті цього здійснюється більш рівномірне живлення
віброекструдера фібробетонною сумішшю, а при плині суміші у розбіжних
каналах – збільшується ступінь остаточного орієнтування фібр уздовж осі
формування в центральній частині виробу. При наявності розбіжних
каналів суміш подається у центральну частину бункера, де зсувні
деформації суміші мінімальні (а. отже і подальше орієнтування фібр –
найменше), вже зі значною орієнтацію фібр. Все це сприяє збільшенню і
вирівнюванню поздовжньої орієнтації фібр по перерізу виробу і,
відповідно, його якості.
Для перевірки теоретичних розрахунків була виготовлена
експериментальна установка (рис. 1), яка моделює процес плину
фібробетоної суміші у каналах запропонованого віброекструдера. Через те,
що вібруючі фібробетонні суміші при віброекструзії являють собою
псевдоньютонівські системи [2], найзручніше для розгляду процесу було
визнано використання води. В процесі експерименту вода подавалася в
ємність 6 (рис. 2) для зменшення впливу вхідного ефекту. Вертикальні
стінки 2 і перегородки 3 утворювали два розбіжні канали, а похилі стінки 1
– збіжний канал.
Результати експериментів і теоретичних розрахунків подані на
рисунках 3 і 4. При цьому середньоквадратична похибка не перевищувала
6 %.
Таким чином, запровадження запропонованого віброекструдера для
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формування плоского виробу збільшує поздовжнє орієнтування фібр у
виробі. При цьому розподіл кута нахилу фібр α по товщині плоского
виробу стає більш рівномірним.

Рис. 1 – Загальний вид
експериментальної установки

Рис. 3 – Кут повороту фібр α
відносно осі формування по товщині
плоского виробу при формуванні за
допомогою традиційного
віброекструдера

1 –похила стінка, 2 – вертикальна
стінка, 3 – перегородка, 4 – бічна стінка, 5 –
вихідна щілина, 6 – ємність для подання
рідини
Рис. 2 – Схема експериментальної
установки

Рис. 4 – Кут повороту фібр α відносно
осі формування по товщині плоского виробу
при формуванні за допомогою
запропонованого віброекструдера

Перелік посилань:
1. Патент України на корисну модель № 48360. Віброекструдер для
формування фібробетонних виробів / Андреєв І.А., Довжик М.Т. опубл. у бюл. 10.03.2010, № 5, МПК (2006) В28В 13/00.
2. И.А.Андреев, П.Н.Магазий. Вискозиметр для виброэкструдируемого
фибробетона // Хим. машиностроение: Респ. межвед. науч.-техн. сб. –
1987.– Вып. 45.– С. 95-99.
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УДК 504.062.2 : 622.794.4
Процеси тепло- масообміну при одержанні спученого перліту.
к.т.н., доц. А.Р. Степанюк, магістрант О.Є. Донець
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
У зв'язку зі стабільною тенденцією до здорожчання енергоносіїв і
зменшення енергетичної залежності, в Україні дуже гостро постає питання
про виробництво та використання сучасних екологічних теплоізоляційних
матеріалів, що забезпечують зниження енерговитрат. В зв’язку з тим, що
доля імпортних теплоізоляційних матеріалів в Україні становить більше 40
%, зараз загострено питання розробки теплоізоляційних матеріалів
вітчизняного виробництва на основі легкодоступної сировини.
Спучений перліт – штучний пористий неорганічний заповнювач,
отриманий спучуванням вулканічних водомістких стекол: перліту,
обсидіану, вітрофіру при температурі 800...1050 0С, є вогнестійким,
біостійким, хімічно інертним матеріалом.
Спучений перліт (з закритою пористістю) використовується в якості
екологічно чистого теплоізоляційного заповнювача у будівництві, а з
відкритою пористістю - у якості фільтрувального матеріалу у хімічній,
нафтовій та харчовій промисловості .
Фізична та математична модель процесу одержання спученого
перліту. 1. Визначення умов нагріву перліту
Приймаємо такі припущення: форма частинки - сферична частинка
(куля) радіусом r = dе/2 з деяким заданим початковим розподілом
температури у вигляді функції Т = f(r). В початковий момент часу кулю
розміщують в середовище з постійною температурою Tш T (r,0) . Потрібно
знайти розподіл температури в середині кулі в будь-який момент часу і
питому витрату тепла при умові, що температура в будь-якій точці кулі є
функцією часу і радіусу r. Куля являється твердим тілом однакового
складу по всьому об’ємі. Підвід тепла здійснюється рівномірно по всій
поверхні кулі.
Підсумовуючи часи протікання всіх періодів дегідратації перліту,
одержуємо необхідний час термообробки до заданої залишкової вологості
перліту потрібної фракції при заданій температурі псевдозрідженого шару.
Результати експериментальних досліджень, співставленні з
розрахунковими даними представлені на рисунку 2 для еквівалентних
діаметрів dе = 0,22 мм; 1,1 мм; 1,7 мм та відповідних температур
термопідготовки: 275, 320, 350 ºС.
Проведено математичні дослідження процесу нагріву. За допомогою
математичного моделювання були визначено час проходження етапів
дегідратації для досягнення відповідної вологості перед спучуванням.
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Рисунок 1 – Дегідратація перліту

Рисунок 2 - Розрахункова
залежність коефіцієнта спучування від
початкового розміру часток

2. Визначення умов спучування перліту. Приймаємо такі
припущення: форма частинки - сферична частинка (куля) радіусом r = D/2.
Куля являється твердим тілом однакового складу по всьому об’ємі. Підвід
тепла здійснюється рівномірно по всій поверхні кулі. Температура процесу
спучування вище ТКР, надлишковий тиск газів перевищує величину

2 s σ
,
D0 s

де D0 - діаметр частинки перед початком спучування, м.
Результати розрахунків приведені на графіку (рисунок 2).
В результаті проведення математичного моделювання отримано
залежність коефіцієнта спучування від початкового розміру, що дає
можливість визначити оптимальні розміри апарата.
3. Визначення умов класифікації спученого перліту. Для визначення
умов класифікації приймаємо такі припущення: форма частинки сферична частинка (куля) радіусом r = D/2. Куля являється твердим тілом,
розмір самих крупних частинок сиоліту dмакс=4 10-3 м, м – кінематична
в'язкість газів ( м = 52 10-6 м2/с). За результатами математичного
моделювання ми отримали залежність критичних швидкостей
псевдозрідження від діаметра частинки, що необхідно для проектування
апаратів. Результати розрахунків приведені на графіку (рисунок 3).

Рисунок 3 - Залежність критичних швидкостей
псевдозрідження від розміру частинок

Висновок: Виходячи з мети роботи визначено умови підігріву
перліту для забезпечення необхідної кількості вологи в матеріалі,
визначено оптимальні умови спучування перліту, а також визначено умови
класифікаці перліту на основі встановлення критичних швидкостей.
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УДК 533.581; 621.593
ЗНЕВОДНЕННЯ НА МОЛЕКУЛЯРНИХ СИТАХ ЯК
ОПТИМАЛЬНИЙ МЕТОД АБСОЛЮТУВАННЯ ЕТАНОЛУ
к.т.н.. доц. Рябцев Г.Л., магістрант Козіцька О.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
На даний час від стану енергетичної галузі країни значною мірою
залежить економіка та добробут громадян. Для України дуже важливим є
вирішення проблеми різкого росту ціни на енергоносії і питання енергетичної
залежності від іноземних постачальників. Кожна європейська країна
намагається зробити свою енергетику збалансованою відносно сталого
розвитку і конкурентоздатною.
Як відомо, Україна забезпечена лише на 10-12 % власними
енергетичними ресурсами, тому розвиток біопалива (зокрема біоетанолу) є
важливою складовою розвитку енергобезпеки держави. Законом України „Про
внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва
бензинів моторних сумішевих‖ передбачено поступове нарощування
потужностей по виробництву біоетанолу з обов’язковим додаванням його до
моторних палив, починаючи з 2,0 %, у 2008 році до 5,0% у 2010 році [1].
Біоетанол являється високоефективним паливом з октановим числом
108 (за дослідницьким методом); зменшує утворення нагару в двигуні
автомобіля; є поновлюваним ресурсом, майже нейтральним як джерело
парникових газів; знижує токсичність вихлопу; не забруднює природні водні
системи [2]. Технологія виготовлення біоетанолу схожа з одержанням
звичайного харчового спирту, хоча має ряд особливостей. Однією з яких є те,
що для отримання паливного біоетанолу потрібно проводити додаткове
зневоднення продукту. Найбільш прогресивні способи зневоднення етанолу:
мембранне зневоднення та адсорбція на молекулярних ситах; робота
установок за цими способами основана найчастіше на використанні цеолітів.
Спосіб зневоднення на молекулярних ситах є найпоширенішим в світі та
переважає процес мембранного зневоднення в простоті апаратів, що
використовуються, значно більшій продуктивності та екологічності ведення
процесу.
Метою цієї 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 було вирішено такі
завдання:
– визначено об’єкт та предмет дослідження – процес отримання
високооктанової кисневої добавки на прикладі дослідження зневоднення
суміші етанол-вода з масовою часткою етанолу 95 % на молекулярних ситах і
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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 %, а саме відсутності теоретичних і експериментальних
досліджень, характеристик етанолу та ін.
– здійснено математичне моделювання процесу зневоднення етанолу на
молекулярних ситах – цеолітах та встановлено, що процес адсорбції на
молекулярних ситах можна розділити на стадії: сорбція речовини поверхнею
сита, дифузія речовини крізь сито та поглинання молекул речовини, які більші
від розмірів пор, десорбція з іншої сторони сита речовини, що має молекули
більші від розмірів пор. Процес адсорбції лімітується тривалістю проскоку.
– установлено, що найефективнішим для здійснення процесу
зневоднення етанолу є молекулярне сито – синтетичний цеоліт марки NaX(к) з
розміром вхідного вікна 9 А;
– проведено експериментальні дослідження процесу зневоднення
етанолу на молекулярних ситах, а саме розроблено методику проведення
експериментів, оцінено похибки вимірювань, розроблено конструкцію
адсорбера для експериментального визначення тривалості адсорбції на
молекулярних ситах та коефіцієнтів і констант, що характеризують цей
процес. Визначено, що коефіцієнт дифузії води в кульки цеоліту становить
15,4·10-6 м2/с, питома адсорбційна місткість цеоліту при указаних умовах – 0,28
г/г, коефіцієнт заповнення порожнин – 0,19, еквівалентний діаметр кульки
цеоліту – 0,004 м, структурна константа цеоліту – 5,5·10-6 К-2;
– на основі одержаних експериментальних даних перевірено
адекватність математичної моделі і зроблено висновки стосовно можливості її
застосування для опису процесу зневоднення етанолу на молекулярних ситах;
– запропоновано технологічну схему виробництва висооктанових
кисневих добавок із використанням молекулярних сит та розроблено
рекомендації щодо її впровадження;
– розроблено методику інженерного розрахунку й розраховано
адсорбер, призначений для зневоднення суміші етанол-вода з переважною
часткою етанолу.
Основні результати роботи апробовано на трьох науково-практичних
конференціях [1,2,3].
Перелік посилань:
1. Козіцька О.О., Лобач В.В., Рябцев Г.Л. // Зб. тез. доп. XII Міжнар. наук.практ.конф.«Екологія. Людина. Суспільство». – К.: НТУУ «КПІ», 2009. – С.
182.
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УДК 678.057.2
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕНЯНЯ ПРОГИНУ
ВАЛКІВ КАЛАНДРА З УРАХУВАННЯМ ЇХ ПРУЖНОСТІ В
ПОПЕРЕЧНОМУ НАПРЯМКУ
д.т.н., проф. Мікульонок І.О., магістрант Кудренко О.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Одним з показників якості плівкових, рулонних і листових
матеріалів, одержуваних методом каландрування, є їх різнотовщинність у
поперечному напрямку вздовж калібрувального міжвалкового проміжку
каландра, яка визначається формою і розмірами цього проміжку, які в тому
числі залежать і від пружних властивостей валків, що утворюють
зазначений проміжок.
В існуючих методиках розрахунку валків задачі навантаження валка
та його деформації розв’язували незалежно одна від одної, тобто без
урахування взаємного впливу розпірних зусиль і форми міжвалкового
проміжку, що не підтверджується реальною роботою валкової машини. У
зв’язку із зазначеним була розроблена модель і методика визначення
прогину валків з урахуванням їх пружності.
Для розв’язання задачі визначення прогину замінимо ступінчастий
валок на еквівалентний йому за деформаціями стрижень постійної
жорсткості. Диференціальне рівняння пружної лінії на першій ступені
валка має вигляд:

d 2W ( x)
dx2

M ( x)
,
EJ1

де x – поздовжня координата; W – лінійна швидкість валка; M –
крутний момент; E – модуль пружності матеріалу валка під час розтягу;
J – момент інерції ступеня валка.
Аналогічно для інших ступенів ( i

d 2W ( x)
dx2

1, n ) валка:

M ( x)
d 2W ( x)
; ........;
EJ 2
dx2

M ( x) .
EJ n

(1)

Помноживши
чисельник
і
знаменник
правої
частини
диференціального рівняння (1) для i-го ступеня валка на J0, отримаємо
d 2W ( x) M ( x) J0 M ( x) J0 M ( x)
β,
dx2
EJi J0
EI0 Ji
EJ 0 i
J 0 Ji – коефіцієнт зведення.
де
Таким чином, помноживши згинальні моменти кожної частини валка
на відповідні коефіцієнти зведення і замінивши моменти інерції Jі
28

Збірник тез доповідей VІ всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених
Частина 1

моментом інерції J0, отримаємо стрижень постійного перерізу з моментом
інерції J0, пружна лінія якого тотожна пружній лінії вихідного
ступінчастого валка.
Для будь-якої ділянки сформованого еквівалентного стрижня пружна
лінія визначається інтегруванням диференціального рівняння
d 2W M зв ( x)
(2)
,
dx2

EJ 0

де Мзв(x) – момент від зведених зовнішніх навантажень і додаткових
навантажень ΔQi і ΔMi.
Для визначення переміщень в отриманому еквівалентному стрижні
скористаємося числовим методом скінченних різниць, в основі якого
лежить заміна похідної, що входить у вихідне диференціальне рівняння (2).
Таким чином, розбивши еквівалентний стрижень на (n–1) рівних
відрізків (вузлів), отримаємо таку систему рівнянь:
M 2h 2
;
EJ0

W3 2W2 W1

M 3h 2
W4 2W3 W2
;
EJ0
. . . . . . . . . . . . .
Wn 2Wn 1 Wn

2

M n 1h 2
.
EJ0

(3)

де h – крок апроксимації скінченно-різницевої сітки.
Для розв’язання схеми (3) необхідно доповнити її граничними
умовами (прогин валка в місцях опор дорівнює нулю): W1=0; Wn=0. Після
цього, записавши схему (3) в матричному вигляді, іі можна розв’язати
одним з відомих методів, наприклад, послідовних виключень Гаусса.
Особливість задачі з визначення прогину валка полягає в тому, що
після визначення прогину валка для величини міжвалкового проміжку 2h0,
розпірні зусилля перераховують для величини міжвалкового проміжку 2h0
= 2(h0 + W(x)). Як зазначалося раніше, при збільшенні міжвалкового
проміжку розпірні зусилля зменшуються. Але при менших розпірних
зусиллях отримують менший прогин валка, що приводить до зростання
розпірних зусиль на наступній ітерації. Таким чином, шляхом послідовних
наближень визначення розпірного зусилля і відповідного прогину валка
можна з достатнім ступенем точності одержати дійсну величину прогину
валка валкової машини і розпірних зусиль, що спричинюють цей прогин.
Зазначена методика може бути використаною в першу чергу під час
проектування валкових машин для виготовлення тонколистових і
плівкових полімерних матеріалів, коли на валки діють максимальні
розпірні зусилля і коли нерівномірність міжвалкового проміжку особливо
відчутна.
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УДК 648.057.2
Аналіз енергоємності та методи інтенсифікації
процесу вальцювання полімерних
д.т.н., проф. І. О. Мікульонок, магістрант С. І. Кулініч
Національний технічний університет України
„Київський політехнічний інститут‖
Одним з підготовчих процесів перероблення полімерних матеріалів і
гумових сумішей, що визначають якість одержуваних виробів є
вальцювання – процес багаторазового продавлювання формувальної
суміші крізь проміжок між двома паралельними зустрічно обертовими
валками, що приводить до її розігрівання, перемішування й гомогенізації
[1].
На рис. 1 представлено схему роботи вальців безперервної дії,
завантаження яких здійснюється з одного краю валків, а відбір – з
протилежного. Ця схема вальцювання, на відміну від інших, забезпечує
максимальний час вальцювання, а отже і найбільшу якість одержуваної
композиції. Після виходу з міжвалкового проміжку на ділянці
завантаження вальцьований матеріал покриває один з валків: передній
(тихохідний) (див. рис. 1,а) або задній (швидкохідний) (див. рис. 1,б) і
знову повертається в міжвалковий проміжок, розтікаючись вздовж
міжвалкового проміжку. Далі ця послідовність повторюється. На кожному
оберті суміш, просуваючись по спіралі до місця знімання її з вальців у
вигляді безперервної стрічки, яка надходить на наступну стадію
перероблення.
Таким чином, при безперервному вальцюванні матеріал послідовно
проходить через ділянки міжвалкового проміжку, які чергуються із зонами
контакту суміші з нагрітим до певної температури валком. При цьому
температура матеріалу поступово збільшується, що приводить до
зменшення споживаної потужності по довжині валків. З метою
інтенсифікації змішування прагнуть до збільшення кількості проходів
суміші крізь проміжок (однак при цьому знижується продуктивність
вальців).
Для додаткової гомогенізації оброблюваної суміші, підвищення його
якості та експлуатаційних властивостей вальці забезпечуються підрізними
або перемішувальними пристроями. Ступінь деформації суміші в
проміжку можна змінювати регулюванням міжвалкового проміжку або
колових швидкостей валків.
У міжвалковому проміжку поблизу поверхні валка матеріал
рухається майже паралельно їй, при цьому поверхня валка є граничною
лінією струму. На вході в проміжок має місце циркуляція матеріалу у так
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званому обертовому запасі, вільна поверхня якого з достатнім ступенем
точності має циліндричну форму [2]. При цьому на поверхні обертового
запасу часто спостерігаються викиди, розриви й відшарування окремих
ділянок.
Як показує промислова експлуатація вальців, інтенсифікувати
процес вальцювання можна в першу чергу регулюванням величини
міжвалкового проміжку 2Ho, коефіцієнта фрикції φ, а також розміром
обертового запасу на вході в міжвалковий проміжок.
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Рис. 1. Схема безперервного вальцювання з відбиранням стрічки
матеріалу з тихохідного (а) і зі швидкохідного (б) валка: ωш, ωт – кутова
швидкість швидко- і тихохідного валка; Wш, Wт – лінійна швидкість
швидко- і тихохідного валка; Tш, Tт – температура швидко- і тихохідного
валка (стрілками показано варіанти завантаження й знімання композиції)
Було проведено аналіз інтенсифікації процесу безперервного
вальцювання за рахунок регулювання величини міжвалкового проміжку й
коефіцієнта фрикції в ньому. Відповідно отриманим даним можна зробити
висновок, що більш ефективним за інших однакових умов є режим
вальцювання за умови перебування вальцьованої композиції на
швидкохідному валку. При цьому забезпечується більша температурна
однорідність композиції, більш сприятливі температурні умови
вальцювання, а також менша енергоємність.
Перелік посилань:
1. Мікульонок І.О., Радченко Л.Б. Полімерні композитні матеріали й
вироби з них. Одержання, перероблення та властивості: термінологічний
словник. К.: ІВЦ «Видавництво ―Політехніка‖», 2005. 179 с.
2. Исследование геометрической формы и линейной скорости свободной
поверхности вращающегося запаса при каландровании полимеров /
Л.И. Ружинская,
И.О. Микулѐнок,
В.Г. Календюк
//
Хим.
машиностроение : респ. межвед. научн.-техн. сб. К.: Техніка,
1989. Вып. 50. С. 26–29.
31

Збірник тез доповідей VІ всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених
Частина 1

УДК 676.01
ПРОЦЕС ПЕРЕНОСУ ТЕПЛОТИ В ПАПЕРІ
к.т.н., проф. В.М. Марчевський, магістрант О. М. Лисенко
Національний технічний університет України
― Київський політехнічний інститут―
Процес переносу теплоти в папері та картоні є однією з
найголовніших стадій при їх виготовленні, де застосовується значна
кількість теплових процесів, розрахунків яких неможливо здійснити без
знання точних величин коефіцієнтів теплопровідності. Тому робота, метою
якої є дослідження впливу вологості, температури і форми паперу та
картону на величину коефіцієнта теплопровідності, є актуальною.
Досліди по визначенню коефіцієнта теплопровідності λ проводяться
при стаціонарному тепловому режимі, тобто

t

0 [1]. Диференціальне

qv
0,
(1)
c
де а – коефіцієнт температуропровідності, м2/с; с – теплоємність
одиниці маси, Дж/(кг·К); ρ – густина тіла, кг/м3. Оскільки внутрішні
джерела енергії відсутні ( qv 0 ), то рівняння (1) для одномірного потоку

рівняння теплопровідності має вигляд:

спроститься до вигляду:

a 2t

2

t

z2

0.

(2)

За граничних умов першого роду:

z 0 t tc1
z

(3)

t tc2

Рівняння (2) і умови (3) представляють математичну модель процесу.
Після подвійного інтегрування (2) і деяких перетворень отримаємо закон
tc tc
розподілу температур по товщині стінки: t tc1 1 2 z . Для визначення
кількості тепла q, яке проходить через одиницю поверхні стінки за
одиницю часу в напрямку осі Oz, скористаємося законом Фур’є, згідно
t tc1 tc2
t
якому q
. Враховуючи, що
, після підстановки значення
z
z
t
tc1 tc2 .
у вираз закону Фур’є отримаємо: q
(4)
z
З рівняння (4) знаходимо коефіцієнт теплопровідності :

q
tc1 tc2

, де

q – тепловий потік, Вт/м2; δ – товщина плоского зразка, м; tc1, tc2 –
температури зовнішніх поверхонь зразка, град.
Для дослідження теплопровідності розроблена установка [2], на якій
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отримані експериментальні дані, результати обробки яких наведено на
рисунках 1 і 2 у вигляді залежностей
f (w) і
f (t ) , відповідно.

Рис. 1 – Графік залежності коефіцієнта теплопровідності від
вологості

Рис. 2 – Графік залежності коефіцієнта теплопровідності від
температури при вологості зразка 58% (К-200)
Отримані значення коефіцієнта теплопровідності можуть бути
використані при розрахунках теплових процесів в целюлозно-паперовій
промисловості.
Перелік посилань:
1. Исаченко В. П. и др. Теплопередача. Учебник для вузов, Изд. 3-е,
перераб. и доп. М., ―Энергия‖, 1975.
2. Лисенко О. М., Марчевський В. М. Визначення коефіцієнта
теплопровідності паперу // Матеріали доповідей VI Науково-практичної
конференції молодих вчених ―Новітні технології пакування‖. – К.: 2010.
– С. 10-12.
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УДК 66.021.3/4
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОПЕРЕДАЧІ ПРИ ПРИ ПЛІВКОВІЙ
ТЕЧІЇ
к.т.н., доц. Зубрій, магістрант О.Г.Малишева А.В.
Національний технічний університет України
―Київський політехнічний інститут‖
Багаторічна
експлуатація
промислових
тепло-масообмінних
установок довела їх високу надійність, екологічну безпеку і економічну
ефективність. Одним з найбільш ефективних методів інтенсифікації
процесів тепло- та масообміну є проведення їх в тонкому шарі. Плівкові
апарати роторного типу отримали розповсюдження, оскільки при
нагріванні та випарюванні хімічних та харчових продуктів в цих апаратах
за рахунок високої інтенсивності тепловіддачі та малого часу контакту з
поверхнею нагріву зберігаються всі властивості речовини, що особливо
важливо в харчовій та біотехнологічній промисловостях [1].
Зміна частоти обертання ротора впливає на гідродинаміку стікаючої
плівки, а тому і на теплообмін в плівці. Зі збільшенням частоти обертання
ротора коефіцієнт теплопередачі зростає, досягає максимуму.
Максимальне значення коефіцієнта теплопередачі досягається при
певному числі обертів ротора, що пов’язано з повним змочуванням
поверхні та значною турбулізацією плівки рідини. Тенденція зменшення
коефіцієнта теплопередачі пов’язана з періодичними розривами тонкої
плівки за лопаттю, що рухається. Гідродинаміка та теплообмін в цих
апаратах мають складний характер і потребують експерементальних
досліджень [2,3].
Авторами проводились дослідження теплопередачі при нагріванні
рідини на лабораторній установці [4] із скляним роторно-плівковим
апаратом з внутрішнім діаметром d=50 мм, з кількістю шарнірно
закріплених лопатей z=4, частота обертання ротора змінювалась від 0 до
700 об/хв. Робочою рідиною була вода, витрати рідини в апараті становили
(1÷2,5)10-5 м3/с, що визначались об’ємним методом.
Фіксувалась
температу на вході та виході з апарату та оболонки. Прозора оболонка та
корпус апарата дозволяли фіксувати мінімальну щільність зрошення
візуально. Величина коефіцієнта теплопередачі визначалась при різних
швидкостях обертання ротора, які фіксувались тахометром.
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Залежність коефіцієнта теплопередачі в
залежності від частоти обертання ротора
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Рисунок 1. Залежність коефіцієнта теплопередачі від частоти
обертання ротора.
Результати дослідів представлені графічно (рис.1). З графіка видно,
що зі збільшенням частоти обертання вала коефіцієнт теплопередачі
збільшується. Невеликий коефіцієнт теплопередачі обумовлений
термічним опором стінки. Температура та витрати в оболонці були
постійними, це підтверджує, що коефіцієнт тепловіддачі від стінки до води
в апараті залежить від частоти обертання ротора.
Отримані результати можуть бути використані при подальшому
дослідженні теплообміну в роторних плівкових випарних апаратах.
Перелік посилань:
1. Циганкова П.С. Тепло- и массообменные процессы в химической
промышленности, 1990 г.
2. Ю.М. Тананайко, Е.Г. Воронцов. Теплообмен в жидкостных пленках.
«Техніка», 1972 г.
3. Фокин В.С., Павлова В.Г. Основы переноса тепла при пленочном
пленочном движении жидкостной суспензии // Вестник НТУ «ХПИ».
Вып.6. – Харьков, 2002
4. Зубрій О.Г., Малишева А.В. Дослідження гідродинаміки в роторноплівковому апараті з шарнірним кріпленням лопатей при неізотермічній
течії. Вісник НТУУ «КПІ» Хімічна інженерія, екологія та
енергозбереження 2(4)/2009.
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УДК 532.137: 666.97
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ
ЗМІШУВАННЯ ФІБРОБЕТОННОЇ СУМІШІ
доц. к.т.н. І.А.Андреєв, магістрант В.М.Столінець
Національний технічний університет України ―Київський
політехнічний інститут‖
Процес змішання компонентів суміші є важливим фактором, що
впливає на якість кінцевої продукції.
Традиційні віброекструдери для змішування містять бункер з
похилими плоскими стінками, які своїми нижніми ділянками утворюють
роздавальне вікно, закріплений на бункері збудник коливань, а також
можуть ще містити змонтовані в бункері один над одним направляючі
пристрої.
З метою зменшення металоємності конструкції віброекструдера
авторами було запропоновано виконати бункер у вигляді перевернутого
зрізаного конуса, а направляючі пристрої – у вигляді конусів [1]. При
цьому нове конструктивне виконання забезпечує необхідні сумарні зсувні
деформації при меншій площі стінок.
Для розрахунку процесу змішування у запропонованому
віброекструдері авторами була отримана аналітична формула для
визначення середнього значення деформації зсуву у конічному каналі:

L22 L12 sin3
L1L2 1 2 cos

0
0

3 5
sin
5
1 cos

0
0

2

,

де L1 - відстань від початку координат до вихідного зрізу бункера;
L2 L1 - висота стовпа суміші в бункері, 0 кут нахилу стінки до
вертикалі,рад.
Вперше були отримані залежності функцій розподілу деформацій
F ( ) і розподілу часу перебування суміші F (t ) для конічного каналу. Це
дає можливість кількісного опису відмінностей у деформуванні суміші.
Розрахунок за запропонованими залежностями показав, що
недоліком процесу змішування у конічному каналі, як і при течії у плоских
каналах, є нерівномірність деформацій зсуву у всьому об'ємі матеріалу, але
конічні канали, порівняно з плоскими, забезпечують відчутне зменшення
нерівномірності розподілу деформацій зсуву по перерізу каналу. Це, у
свою чергу, покращує процес змішування, а отже і властивості суміші по
всьому її об'ємі, що сприяє одержанню продукції високої якості.
Для перевірки теоретичних досліджень була виготовлена
експериментальна установка (рисунок 1). Схема експериментальної
установки подана на рисунку 2 і складається з прозорого конічного каналу
1, направляючого пристрою 2, кармана 3. Мінімальна ширина вихідної
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щілини – 0,1 10 3 м. Карман 3 забезпечує безвихрову подачу рідини та
допомагає підтримати її на постійному рівні 0,3 м.

1 –конічний канал, 2 –
направляючий пристрій, 3 – карман
Рисунок 2 – Схема
експериментальної установки

Рисунок 1 – Загальний вид
експериментальної установки

Через те, що вібруючі фібробетонні суміші при віброекструзії
являють собою псевдоньютонівські системи [2], найзручніше для розгляду
процесу було визнано використання води. Процес був змодельований на
воді з температурою 5 С .
Після встановлення сталого рівня рідини – 0,3 м – до центральної
частини каналу через кожні 5 подавалися краплини гелю. Прозорі стінки
установки дозволили візуально підтвердити теорію плину фібробетонної
суміші. А саме те, що рух є прямолінійним вздовж променя, який виходить
з початку координат і змінюється по перерізу каналу зі зміною кута .
В цей час закінчуються роботи по експериментальному
вимірюванню середньої швидкості руху рідини залежно від напрямку
руху, для чого вимірюються три величини: кут (інтервалі (0-30) ) , шлях
S (м), який проходить рідина від початку до вихідної щілини, та час t (с), за
який вона проходить цей шлях. Передбачається також визначити
необхідну сумарну деформацію зсуву для забезпечення якісного
змішування.
Перелік посилань:
1. Патент України на корисну модель № 41539. Віброекструдер для
змішання бетонних сумішей / Націон. тех. ун-т України „Київ. політех.
ін-т‖; авт. винах. Андреєв І.А., Столінець В.М. - опубл. у бюл.
25.05.2009, № 10 МПК (2009) В28В13/00.
2. И.А.Андреев, П.Н.Магазий. Вискозиметр для виброэкструдируемого
фибробетона // Хим. машиностроение: Респ. межвед. науч.-техн. сб. –
1987.– Вып. 45.– С. 95-99.
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УДК 66.081.63
Фізична та математична моделі процесу зворотного осмосу
к.т.н., доц. Сидоренко С. В., асист. Гулієнко С. В.,
магістрант Юдіна А. В., магістрант Тодорюк Т. В.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

dг
.і.

Фізична модель.
Процес зворотного осмосу полягає у розділенні розчинів при їх
проходженні під робочим тиском (Р) крізь напівпроникні мембрани, що
пропускають розчинник та затримують молекули або іони розчинених
речовин. Процес іде до досягнення рівноваги між робочим та осмотичним
тиском (π).
Рушійною силою процесу (заворотного осмосу) є різниця між
робочим і осмотичним тисками.
Р Р
(1)
На рисунку 1 приведена схема проникнення молекул розчиненої
речовини крізь мембрану[1].

Р=
1

Р<
1

t

Р>
1

d < 2t + d г.і.

d = 2t + d г.і.

d > 2t + d г.і.

Рисунок 1- Схема механізму проникності мембран.

Відповідно до капілярно-фільтраційної моделі селективної
проникненості на поверхні і в середині пор ліофільної мембрани, що
занурена у розчин електроліту, утворюється поверхневий шар зв’язаної
води товщиною tc. Ця вода має понижену розчинну здатність, тому її
присутність в порах мембрани – одна з основних причин того, що іони (чи
молекули), для яких зв’язана вода практично не є розчинником, не
проходять крізь мембрану. Якщо діаметр пор мембрани d 2t c dг.і. (де dг.і.діаметр гідратованого іона), то крізь пори буде проходити переважно вода,
що й обумовлює селективність таких мембран.
Звичайно мембрани мають пори різних діаметрів, у тому числі й
великі ( d 2t c dг.і. ), а зв’язана вода, хоч і в малих кількостях, але все таки
розчиняє неорганічні солі. Тому селективність мембрани тим вище, чим
більше товщина шару зв’язаної води й чим більша гідротуюча здатність
іона, яка визначається енергією або теплотою гідратації.
38

Збірник тез доповідей VІ всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених
Частина 1

Математична модель.
Якщо процес зворотного осмосу проводиться при постійному тиску і
постійній температурі, нехтується повздовжня дифузія в потоці, то
мембранний процес може бути представлений наступною системою
рівнянь[2]:
L0 = L + W, (2)
W · )/dW = x2,
(4)
x2 = g(x1к, L), (6)
L0 · x1п = L · х1к + W · , (3) dW/dF = G, (5)
G = f (x1к, L). (7)
де х1п, x1к, x2 - масова доля розчиненої речовини відповідно в розчині
L0, L та перміаті W; Х 2 – середня масова доля розчиненої речовини в
перміаті; L - витрата розчину, який проходить через довільний поперечний
переріз апарату; W - витрата перміату по шляху перебігу потоку від входу
до перерізу, який розглядається; G - проникність мембрани в перерізі, що
розглядається; F - робоча поверхня мембрани.
Граничні умови:
x2 = g (x1) = a x1 , (8)
G = f (x1) = G0 – c x1, (9)
1 a,
1,
(10)
(11)
де G0 – пронекненість по дистильованій воді; φ – селективність; с, а –
коефіцієнти, які визначаються експериментально [3].
Розв’язок представленої системи рівнянь (2-7) з використанням
граничних умов (8-11) дозволяє визначити суттєві розрахункові параметри
установки зворотного осмосу: вихід концентрату (ретанту)
; вихід
фільтрату (перміату)

; концентрацію перміата

; робочу поверхню

мембранного апарата F:
L
L0

x1
x1п

1
a 1

; (12)
F

L0 x1п
G0

W
L0

1
1
x1k

1
x1п

1

1
a 1

x1к
x0

; (13)

x2

x1п

1 K
1

; (14)

1 K
G cx1k x1п
c
ln 0
.(15)
G0
G0 cx1п x1k

Перелік посилань:
1. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологий:
Учебник для вузов: Ч. 1-2.-М.: Химия, 1992.-612 с.
2. Дытнерский Ю.И. Обратный осмос и ультрафильтрация. –М.: Химия,
1978. – 352 с.
3. Стенд для ресурсних досліджень очищення водних розчинів шляхом
адсорбції та зворотного осмосу в режимі безперервного часу/ Сидоренко
С. В., Гулієнко С. В., Юдіна А. В., Тодорюк Т. В. – Заявка №U201002838
на одержання патенту України від 12.03.2010.
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УДК 676.2.056.23
Дослідна установка для дослідження кінетики сушіння паперу із
застосуванням інфрачервоного випромінювання
к.т.н., проф., Марчевський В.М, магістрант Загребельна Ю.І.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Процес сушіння паперу в целюлозній промисловості несе найбільші
енергозатрати відносно усієї машини, що відбивається на собівартості
паперової продукції. По кінцевій сухості паперового полотна сушильної
частини оцінюють її роботу. З метою економії енергозатрат доцільно на
стадії прогріву замість сушильних валів застосувати інфрачервоні
випромінювачі.
Мета роботи: отримання математичних закономірностей кінетики
процесу сушіння.
Задачі дослідження: розробити лабораторно-дослідну установку для
дослідження кінетичних закономірностей процесу, провести економічне
дослідження процесу сушіння паперу.
Дослідна установка показана на рисунку 1.

6

7
5
1
2
3
4
8

1 – папір, 2 – сітка, 3 – повітрозахисний кожух, 4 – теплозахисний
кожух, 5 – лампа ІЧ випромінювання, 6 – система контролю (комп’ютер), 7
– пірометр, 8 – електронні ваги.
Рисунок 1 – Схема дослідної установки
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Дослідна установка (рисунок 1) включає систему контролю, що
фіксує зміну вологовмісту та температури з часом; лампу ІЧ
випромінювання визначеної потужності;
пристрій для вимірювання
температури – пірометр. Пірометр – це портативний неконтактний
термометр, який має широкий температурний діапазон, від 32 до 5300С.
Під час опромінення система контролю автоматично будує графічну
залежність кривої сушіння в програмі excel. Досліди проводилися для
газетного зразка паперу.
Згідно даних досліджень з`явилася можливість точного визначення
необхідного часу прогріву і сушіння при досягненні температури 950.
Завдяки цьому зменшуються енергозатрати в сушильній частині та
кількість сушильних циліндрів.
Перелік посилань:
1. Жучков П.А. Теплотехника целлюлозно-бумажного производства /
Жучков П.А., Гофлин А.П., Саунин В.И. – М.: Экология, 1991. – 352 с.
2. Лыков А.В. Теория сушки / Лыков А.В. – М. :Энергия, 1968. – 472 с.
3. Оборудование
целлюлозно-бумажного
производства.
Бумагоделательные машины / В 2-х томах. Т.2. / [Чичаев В.А., Глезин М.
Л, Екимова В. А и др.]— [Т.2] – М.: Лесная промышленность, 1981.—
264 с.
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УДК 676.2.065.5
ПРОЦЕС НАГРІВАННЯ КАРТОНУ У ВИРОБНИЦТВІ
ГОФРОТАРИ
к.т.н., проф. В.М. Марчевський, к.т.н., доц. .Л.Г. Воронін
магістрант А.З. Кравчук.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Мета роботи – дослідження кінетики процесу нагрівання картону для
розробки промислового пристрою.
Об’єктом дослідження є процес нагрівання картону на валах
гофроагрегатів у виробництві гофротари.
Предметом дослідження є кінетика процесу нагрівання.
Задачі дослідження наступні: розробка фізичної та математичної
моделей; на основі яких виконати проектування лабораторної установки
нагрівання картону у виробництві гофротари.
У звязку з тим, що товщина картону невелика, то для характеристики
теплообміну на межі поділу фаз можна застосувати критерій Біо:

Bi

200 0,0001
0,08 0,1
0,25

При такому значенні числа Біо можливо вести розрахунок по
балансовому диференціальному рівнянню.
Математчну модель процесу нагрівання картонного полотна у
виробництві гофротари виведемо із теплового балансу даного процесу:
(1)
dQп dQ
Тепло, яке отримує картонне полотно, Дж:
(2)
dQп mCPdt
де m – маса картонного полотна, кг;
СР – теплоємність картонного полотна, Дж/(кг·К);
t – температура, ºС.
Тепло,
яке
передається
картонному
полотні
шляхом
теплопровідності і конвекції, Дж:

dQ

F tв tк d

F tк tн.с d

(3)

де λ – коефіцієнт теплопровідності картонного полотна, Вт/(м·К);
α – коефіцієнт тепловіддачі від картонного полотна до
навколишнього середовища, Вт/(м2·К);
δ – товщина картону, м;
F – поверхня валу, яка контактує із картонним полотном, м2;
tВ – температура вала, ºС;
42

Збірник тез доповідей VІ всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених
Частина 1

tК – температура картону ºС;
tН.С – температура навколишнього середовища, ºС;
τ – тривалість нагрівання, с.
Диференціальне рівняння, яке описує нагрівання картону у
виробництві гофротари має наступний вигляд:

dt
d

1
qк Cp

tв tк

tк tн.с

(4)

де qк –маса 1 м2 картону, кг.
Отримане диференціальне рівняння розв’язане методом Рунге-Кутта.
Дослідна установка (рисунок 1) включає в себе пустотілий вал, який
приводиться двигуном постійного струму, що дозволяє міняти число
обертів валу; амперметр; вольтметр на напругу 220 В; пристрій для
вимірювання температури – пірометр.

5

6
4

3

A
V

2

7
1

1 – вал гріючий; 2 – картонне полотно; 3 – пірометр; 4 – індуктор;
5 – вольтметр; 6 – амперметр; 7 – приводні обхватуючі вали.
Рисунок 1 – Схема дослідної установки
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УДК 662.638
Дослідна установка для одержання біогазу з відходів
целюлозно-паперового виробництва
к.т.н. доц. Семінський О.О., магістрант Мазепа Ю.В.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Запаси природних джерел енергії: нафти, газу, торфу та вугілля
постійно зменшуються, а потреби в ній весь час зростають. Одним з
можливих шляхів вирішення енергетичної проблеми є використання
відновлювальних ресурсів, в тому числі органічного походження. Світовий
досвід доводить, що можна одержати енергоносії шляхом переробки
органічних складових промислових відходів. Створення екологічно
безпечних, безвідходних виробництв є основним шляхом розв’язання
проблеми раціонального використання природних ресурсів і охорони
навколишнього середовища від промислових забруднень [1].
При виробництві картонно-паперової продукції на підприємствах
целюлозно-паперового комплексу утворюється велика кількість
промислових відходів (скопу), які доцільно утилізувати шляхом
біотехнологічної переробки з отриманням біогазу [2]. Для проведення
утилізації за такою схемою необхідно розробити відповідне обладнання і
технологічні режими. Аналіз літературних джерел свідчить про відсутність
в Україні власних технологій переробки відходів, а також інформації про
методику розрахунків і конкретних рекомендацій щодо вибору обладнання
і підбору штамів бактерій.
Для дослідження переробки скопу з одержанням біогазу розроблено
лабораторну установку, схема якої наведена на рисунку 1.
Принцип дії установки полягає в наступному. До біореактору у
визначеному співвідношенні подаються скоп і культуральна рідина.
Процес виділення біогазу протікає в анаеробних умовах. Одержаний газ
надходить до газгольдеру, конструкція якого дозволяє вимірювати його
кількість. Надлишок зібраного газу спалюється. По закінченні виділення
газу відходи з біореактору вивантажують для подальшого аналізу.
Установка працює в періодичному режимі і дозволяє одержувати
біогаз як при температурі навколишнього середовища, так і при
підвищеній температурі, для зміни якої передбачені регулятор та
контрольно-вимірювальна техніка. На швидкість протікання процесу
додатково можна впливати перемішуванням шляхом зміни кількості
обертів перемішуючого пристрою.
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На описаній установці планується проведення комплексних
досліджень кінетики біосинтезу газу з визначенням кількісних і якісних
показників результатів переробки [3].

1
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1 – біореактор; 2 – мішалка; 3 – газгольдер; 4 – двигун; 5 – зона нагрівання; 6 –
регулятор температури; 7 – регулятор частоти обертів.
Рисунок 1 – Технологічна схема переробки скопу

Результати досліджень дозволять отримати серію кінетичних
залежностей для різних умов проведення процесу і описати їх аналітично.
Одержані залежності будуть покладені в основу методики розрахунку
біореактора.
Перелік посилань
1. Равич Б.М. Комплексне використання сировини і відходів. – М.: Хімія,
1988. – 280 с.
2. Гришин А.С., Новиков В.Н. Промислові і побутові відходи. Зберігання,
утилізація, переробка. – М.: ФАИР-ПРЕС, 2002. – 336 с.
3. Зайцев А.И. Решение проблем использования вторичных ресурсов и
энергосбережения.
Проектирование
и
строительство
опытноэкспериментальных производств по сортировке и переработке твердых
бытовых отходов / Сб.: Утилизация и переработка ресурсноценных
бытовых и промышленных отходов. Материалы «Круглого стола». Харьков, 2001. – С. 1-8.
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УДК 661.185.8
Установка для дослідження флотації при уловлюванні
волокнистих матеріалів
к.т.н., доц. Семінський О.О., магістрант Холодченко Н.В
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Флотація широко застосовується для розділення сумішей і
прискорення відстоювання в хімічній, нафтопереробній, харчовій,
паперовій та інших галузях промисловості.
В світовій практиці в технологіях целюлозно-паперового
виробництва широко застосовується система флотаційного очищення
стічних вод. Уловлювання волокнистих матеріалів дозволяє не тільки
запобігти забрудненню навколишнього середовища і зберегти цінну
сировину, а й повторно використовувати очищену воду [1].
Аналіз наукової літератури свідчить про те, що незважаючи на
велику кількість досліджень, спрямованих на вивчення флотації, в
целюлозно-паперовому
виробництві
залишаються
недостатньо
висвітленими питання кінетики, що ускладнює використання існуючих
методик розрахунків обладнання і визначення параметрів проведення
процесу.
З метою експериментального дослідження кінетики флотації при
уловлюванні волокон розроблено експериментальну установку, яка
складається з гідророзбивача, мішального басейну, насоса, сатуратора,
компресора, флотатора і збірника.
Установка працює наступним чином. Попередньо подрібнена
макулатура і вода у заданих співвідношеннях подаються до
гідророзбивача, в якому проводиться розпускання частинок макулатури з
утворенням волокнистої маси. Після гідророзбивача маса подається до
мішального басейну, в якому накопичується і розбавляється до заданої
концентрації при постійному перемішуванні, і в який, за необхідності,
додаються мікродози флотореагеантів. Далі маса насосом подається у
сатуратор, де відбувається її аерація стиснутим в компресорі повітрям.
Насичену повітрям суміш направляють у флотатор, де відбувається
відділення волокон бульбашками повітря. Відділені волокна збираються з
поверхні суспензії і накопичуються у збірнику.
Така конструкція установки дозволяє дослідити кінетику флотації, в
залежності від концентрації маси, ступеня насичення маси повітрям,
продуктивності установки, виду і концентрації флотореагентів для різних
видів макулатури
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Перелік посилань:
1. Примаков С.П., Барбаш В.А. Технологія паперу і картону. Друге
видання, переробл. – К.: ЕКМО, 2008. – 425 с.
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УДК 676.05
Аналіз сучасних конструкцій поздовжньо-різальних верстатів
к.т.н., доц. Семінський О. О., студент Ченчик Р. В.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Паперова продукція використовується в багатьох сферах
життєдіяльності людини, а темпи її виробництва з кожним роком
зростають.
Папір на накаті папероробної машини намотується у рулони
діаметром до 2,5 м і більше та шириною до 10,2 м. Так як споживачу
потрібний форматний папір, необхідно встановлювати поздовжньорізальні верстати, щоб розрізати рулони паперу до транспортабельних
розмірів.
Поздовжньо-різальні верстати – найбільш швидкохідні зі всіх машин
паперового виробництва. Їх швидкість повинна бути в 1,5…2 рази вищою,
ніж швидкість машини, щоб не лімітувати її роботу. Тому швидкість ПРВ
досягає 1500 – 1800 м/хв, а в окремих випадках більше 2400 м/хв, а для
одержання чистого і гладкого обрізу полотна необхідно, щоб дискові ножі
були гострими, правильно заточеними і встановленими та обертались зі
швидкістю на 10…20 % швидше ніж полотно.[1]
На роботу поздовжньо-різальних верстатів і якість намотування
рулонів великий вплив мають точність заточення та установки дискових
ножів, натяг паперового полотна, тиск рулону на несучі вали і різниця
моментів їх обертання (швидкість другого несучого валу повинна бути
більшою на 1…2% більшою).
Найбільш доцільною відносно загальної компоновки і маневрування
під час роботи є установка одного поздовжньо-різального верстата на одну
папероробну машину. В цьому випадку продуктивність верстата повинна
відповідати продуктивності папероробної машини, для якої він
призначений, і мати достатній розрив.
До конструкції поздовжньо-різального верстата пред'являються
вимоги рівномірної щільності намотування рулонів, чистоти і гладкості їх
торцевих поверхонь, легкого розділення рулонів (без застосування клинів),
зручної і швидкої заправки паперу, механізованого знімання і опускання
рулонів і безпеки роботи на верстаті. Всі вали цих верстатів повинні бути
динамічно врівноважені.[2]
Основними напрямками модернізації ПРВ є підвищення якості
крайок розрізуваного паперового полотна, збільшення робочого циклу
дискових ножів між заточкою, швидка заміна зношених ножів, зменшення
енергозатрат на процес різання, автоматизація всіх процесів на верстаті.
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Розрізняють два типи ПРВ: з верхнім і нижнім заправлянням
паперового полотна.[2]
При верхній заправці полотна механізм поздовжнього різання
розташований над намотуваним рулоном і переміщується вгору по мірі
збільшення рулону. Нестаціонарне розташування механізму поздовжнього
різання збільшує можливість осьового зсуву ножів і нахлестування
розрізаних крайок у рулонах. Нахлест крайок полотна також можливий і в
результаті нерівномірного намотування і натягу полотна, затупленні ножів
і, внаслідок, нечистої обрізки і витягуванням крайок з утворенням їх
ворсистої структури, а також у результаті прогину несучих валів.
У верстатах з нижнім заправлянням паперового полотна механізм
поздовжнього різання встановлюється стаціонарно, що зменшує
можливість осьового зміщення ножів, а також нахльостування крайок, що
полегшує поділ рулонів. Верстати даного типу більш безпечні в
обслуговуванні і дозволяють здійснювати автоматичне заправляння
полотна. Несучі вали цих верстатів з регульваним прогином.
Усі сучасні ПРВ виготовляються із нижнім заправлянням паперового
полотна (рис. 1).[3]

Рисунок 1 – Поздовжньо-різальний верстат сучасної конструкції
Конструкції поздовжньо-різальних верстатів з верхнім заправлянням
полотна є застарілими та мають ряд недоліків, які впливають на якість
кінцевої продукції. Ці недоліки частково усуваються у верстатах з нижнім
заправлянням полотна і в даний час ці верстати застосовуються значно
частіше, а також мають значний потенціал щодо вдосконалення їх
конструкції.
Перелік посилань:
1. Примаков С.П., Барбаш В.А. Технологія паперу та картону. –К.: ЕКМО,
2008. – 425 с.
2. Эйдлин И.Я. Бумагоделательные и отделочные машины. –М.:
Лесн.
пром-ть, 1970. – 543 с.
3. http://www.bummash.ru/koi/goods/celbum/prod_rez_stan_2/index.html
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УДК 678.027.3-036.5
Процес екструзійного одержання двошарових гофрованих
полімерних труб
д.т.н., проф. Мікульонок І.О., аспірант Вознюк В.Т.,
магістрант Виноградов Є.Ю.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Гофрування широко застосовується в природі та техніці як спосіб
підвищення жорсткості конструкцій. Унікальні властивості полімерів,
особливо термопластів, дозволили порівняно легко вирішити задачу
виготовлення гофрованих труб [1].
Початок освоєння технології виготовлення гофрованих полімерних
труб відноситься на кінець 50-х років минулого століття. Хоча перші
гофровані труби були створені для ізоляції кабелів, потім основний об’єм
виробництва склали дренажні труби, а згодом труби призначені для
каналізації та інших безнапірних трубопроводів [2].
Є три основні види гофрованих полімерних труб призначених для
безнапірних трубопроводів, які можна поділити за способом виготовлення
(рис. 1). Труби типу а виготовляють безперервною намоткою на
спеціальних пристроях-барабанах поліетиленових профілів різного
поперечного перерізу з їх одночасною екструзійною зваркою. Труби типу
б виготовляють намотуванням на гладку полімерну трубу полімерних труб
малого діаметра. Елементи з’єднують шаром розплаву полімеру. Труби
типу в виготовляють коекструзією. Стінки таких труб з’єднуються так
званим «гарячим» способом [1].

а

б

в
Рис. 1 – Типи гофрованих полімерних труб
Найбільшого поширення в Україні набули труби типу в [2]. В таких
трубах зовнішній шар гофрований і, завдячуючи своєму профілю, є
достатньо жорстким, а внутрішній шар – забезпечує гідравлічні параметри,
що необхідні для безнапірних трубопровідних систем.
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1 – прямоточна головка; 2 – кутова головка; 3 – півформи гофратора;
4 – трубна заготовка; 5 – вакуумна камера; 6 – зовнішня гофротруба;
7 – внутрішня гладка труба
Рис. 2 – Принципова схема виготовлення двошарової
гофрованої полімерної труби
При виготовленні двошарової труби екструзія відбувається
одночасно, але послідовно з двох екструдерів крізь дві головки двох
заготовок.
Гомогенний розплав з першого екструдера потрапляє в прямоточну
головку 1 (рис. 2), де формується трубна заготовка гладкого шару труби 7.
Ділянки транспортного і формуючого конфузорного зазорів головки 1
знаходяться в циліндричній порожнині кутової трубної головки 2. В
головці 2 формується заготовка для гофрованого шару 4, що формується в
півформах 3 за рахунок вакууму камери 5. До внутрішніх перемичок між
гофрами за рахунок тиску, який створюють у внутрішні порожнині гладкої
труби при її формоутворенні, приварюються відповідні ділянки гладкої
труби.
При цьому, як і у випадку з гладкими трубами, при виготовлені труб
великого діаметру обмежною стадією є процес охолодження.
На кафедрі МАХНВ проводиться розробка фізичної та математичної
моделей охолодження двошарових гофрованих труб, які дадуть
можливість розробити наукоємну методику інженерного розрахунку
системи охолодження.
Перелік посилань:
1. Масенко Л. Я. Гофрированные трубы из пластмасс / Л. Я. Масенко. —
М : Химия, 1989. — 88 с.
2. Сезонов М. В. Полимерные канализационные трубы – предложение есть.
Что же выбрать? / М. В. Сезонов // Полимерные трубы. — 2009. — № 1.
— С. 46—51.
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УДК 678.027.3-036.5
Дослідження критичних теплових потоків та кризису кипіння
рідин
к.т.н., доц. С.В.Сидоренко, асист. С.В.Гулієнко,
магістрант Д.В.Комиш
Національний технічний університет України
"Київський Політехнічний Інститут"
Ефективним методом відводу тепла від поверхонь нагріву, що
використовується в різних галузях техніки, є кипіння рідини. Проте,
густина теплового потоку, що відводиться киплячою рідиною від поверхні
теплообміну, обмежена певною величиною – критичною густиною
теплового потоку ( qкр ), при перевищенні якої різко зменшується
коефіцієнт теплообміну.
За час проведення дослідницької роботи створено лабораторну
установку яка дозволяє проводити експерименти для визначення теплового
потоку що передається до теплоносія-рідини.
Схема лабораторного стенду наведена на рисунку 1.

1 – корпус; 2 – кришки; 3 – основний нагрівальний елемент;
4 – шини підключення нагрівального елемента; 5 – додатковий
нагрівач; 6 – вольтметр додаткового нагрівача; 7 – вольтметр основного
нагрівача; 8 – амперметр основного нагрівача; 9 – ЛАТР основного
нагрівача; 10 – ЛАТР допоміжного нагрівача; 11 – голка термопари; 12 –
зливний кран.
Рисунок 1. Схема лабораторного стенду
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Дана дослідна установка дозволяє
проводити дослідження в
широкому діапазоні значень теплового потоку ( від 0,01МВт/м2 до
3МВт/м2 ). Діапазон отриманих таких чином даних експериментальних
даних дає змогу досить точно побудувати криву кризису кипіння рідини і
чітко прослідкувати параметри, при яких відбувається перший кризис.
Прозора скляна експериментальна посудина дозволяє якісно оцінити
процес кипіння рідини і чітко прослідкувати проходження всіх етапів від
поверхневого до плівкового. При співставленні числових даних і якісних
змін процесу кипіння також прослідковується характерна закономірність.
Вона проявляється в провалі значень теплового потоку по мірі зростання
температури гріючого елемента, і ці зміни співпадають зі зміною
характеристик дроту.
Під час проведення експерименту відбувається поступове нагрівання
дроту з яскравим його світінням. Початок світіння дроту припадає на
значення теплового потоку в 1,2 МВт/м2 а число є характерним для
кризису кипіння.
За час проведення дослідів встановлено, що якщо дослід проводити
без використання додаткового нагрівача то перепалювання дроту
відбувається без його почервоніння. Це можна пояснити втратами тепла в
навколишнє середовище.
На даному етапі виконання дослідної роботи ставиться на меті
проведення досліджень критичного теплового потоку різних розчинів (
фенол, цукор, спирт ) у воді та чистих речовин.
Перелік посилань:
1. 1.Критический тепловой поток при кипении водной дисперсии
наночастиц/Б.С.Фокин, М.Я.Беленький, В.И.Альмяшев и др.//Письма в
ЖТФ. – 2009. – Т.35, вып. 10. – С. 1-5 [?].
2. Микроконвекция
в
области
со
свободной
границей/
О.Н.Гончарова//Вычислительные те технологии. – 2000. - Т.5, №2. - С.
14-25.
3. Тепло- и масообмен. Теплотехнический эксперимент: справочник/
Е.В.Аметистов, В.А. Григорьев, Б.Т. Емцев и др.; Под общ. ред.
В.А.Григорьева и В.М. Зорина. – М.: Энергоиздат, 1982. – 512с., ил. –
(Теплоэнергетика и теплотехника).
4. Экспериментальное исследование процессов теплообмена: Учеб.
пособие для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергия, 1979. –
320с., ил.

53

Збірник тез доповідей VІ всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених
Частина 1

УДК 536.248.2
ПРОБЛЕМИ ВІДВЕДЕННЯ ТЕПЛОТИ ВІД
ТЕПЛОГЕНЕРУЮЧИХ ПРИСТРОЇВ ТА СУЧАСНІ ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ
д.т.н., проф. Я.М. Корнієнко, к.т.н., доц. С.В. Сидоренко,
асист. С.В. Гулієнко, магістрант Д. В. Комиш
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
В процесі роботи генераторів електростанцій, атомних реакторів,
радіолокаційних станцій, потужних електронних пристроїв тощо
виділяється велика кількість теплоти. В результаті цього можливе значне
підвищення температури устаткування (зокрема в атомних реакторах до
1100 °С [1]), що може бути причиною виходу його з ладу через зміну
механічних властивостей конструкційних матеріалів або перепалювання
провідників та твелів. Крім того, з точки зору енергозбереження важливе
значення має утилізація цієї теплоти. Особливо небезпечними для довкілля
є аварії на енергетичному устаткуванні. Тому для забезпечення надійної
роботи обладнання важливим є розробка ефективних систем охолодження
з високою інтенсивністю відведення теплоти.
Найбільш інтенсивний теплообмін (коефіцієнти тепловіддачі
порядку 2000-24000 Вт/(м2·К)) досягаються при кипінні рідин. Проте при
зростанні різниці температур (Δt=20-40 К) інтенсивність тепловіддачі різко
зменшується, що пов’язано з перевищенням критичних значень теплових
потоків qкр і переходом до плівкового режиму кипіння [2]. В такому
випадку інтенсивність перенесення теплоти від поверхні нагрівання
недостатня. Для традиційних теплоносіїв (вода, етиленгліколь, синтетичні
масла) величина qкр становить 1,2-1,8·106 Вт/м2. В окремих випадках
(атомні реактори, потужні мікросхеми) їх використання не може
гарантувати достатню ефективність відведення теплоти. Тому пошук
теплоносіїв, які б забезпечували високу інтенсивність теплообміну, при
високих теплових навантаженнях є актуальним завданням.
Нанорідини, колоїдні дисперсії наночастинок в базовій рідині,
можуть забезпечити значне зростання (до 200% порівняно з базовою
рідиною) величини критичного потоку, що відкриває перспективи їх
використання як холодоагентів в системах безпеки атомних реакторів та
електронного обладнання [3, 4]. Проте механізм зростання величини
критичного теплового потоку в нанорідинах наразі не встановлений.
Основними гіпотезами для його пояснення є зміна теплофізичних
властивостей рідини при додаванні наночастинок, зміна властивостей
поверхні нагрівання та зростання кількості центрів пароутворення. Це
54

Збірник тез доповідей VІ всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених
Частина 1

визначає основні напрямки подальших досліджень в цій галузі:
експериментальне визначення основних параметрів теплообміну при
кипінні
нанорідин;
експериментальне
дослідження
основних
теплофізичних властивостей нанорідин, визначення впливу концентрації
наночастинок в базовій рідині на теплообмін при кипінні.
Перелік посилань:
1. Кузнецов Ю.Н. Теплообмен в проблеме безопасности ядерных
реакторов. – М.: Энергоатомиздат, 1989 – 269 с.: ил.
2. Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи . Изд. 2-е, М.,
«Энергия», 1977.
3. In Cheol Bang, Jacopo Buongiorno, Lin-Wen Hu and Hsin Wang.
Measurements of key pool boiling parameters in nanofluids for nuclear
applications // Journal of Power and Energy Systems. – vol. 2. – No 1, 2008. pp. 340-351.
4. Sarit K. Das. Nanofluids – the cooling medium of the future // Heat Transfer
Engineering. 27(10): 1-2. 2006
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УДК 532.137: 666.97
ПРОЦЕС ОРІЄНТУВАННЯ ДИСПЕРСНОЇ АРМАТУРИ ПРИ
ПЛИНІ ФІБРОБЕТОННОЇ СУМІШІ В КАНАЛІ БУНКЕРА
ВІБРОЕКСТРУДЕРА, ЩО РОЗШИРЮЄТЬСЯ
к.т.н., доц. І.А.Андреєв, магістрант Н.В.Полторацька
Національний технічний університет України
―Київський політехнічний інститут‖
Віброекструзійний спосіб виробництва фібробетонних виробів дає
можливість орієнтувати фібри вздовж осі формування, тобто більш
ефективно використовувати армуючі властивості фібр і виготовляти
тонкостінні вироби меншої товщини порівняно з традиційною
технологією.
В результаті проведених дослідних робіт були отримані аналітичні
формули для розрахунку орієнтації фібр при плині суміші у каналах, які
можна розглядати як плоскі щілини [1], у плоских симетричних каналах,
що звужуються [2] та у збіжних несиметричних каналах [1].
Останні розробки конструкцій віброекструдерів містять плоскі
канали, що розширюються [3]. Тому метою цієї роботи є розробка
методики розрахунку орієнтування фібр при зсувній течії суміші у таких
каналах.
При розгляді процесу використовується феноменологічний підхід,
який приймає фібробетонну суміш, як однорідне ізотропне середовище, а
про структуру суміші робляться лише загальні застереження.
Враховується, що вібруючі фібробетонні суміші при віброекструзії
являють собою псевдоньютонівські системи.
Для спрощення вирішення задачі процес плину суміші в каналі
бункера віброекструдера розглядається, як плин між плоскими розбіжними
нерухомими стінками, (поздовжній переріз бункера). Для розрахунку була
вибрана циліндрична система координат ( r, , z ). Початок координат
вибраний у точці перетину ліній, що є продовженнями похилих стінок
каналу. Передбачається, що всі промені, які проходять через початок
координат, є лініями плину, а висота шару суміші у каналі при
віброекструзії підтримується постійною.
Вважається, що на вході у вертикальний плоский збіжний канал
фібри розташовані горизонтально.
Кут нахилу фібр
відносно осі r в результаті проходження
сумішшю каналу, що розширюється, можна визначити наступним чином:
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де 0 - кут нахилу похилої стінки до вертикалі, град.; L1 - відстань
від початку координат до вхідного зрізу каналу, м; L2 –L1 - висота стовпа
суміші в каналі, м.
Кут нахилу фібр
відносно осі формування в результаті
проходження сумішшю каналу, що розширюється:
.
На рисунку подано розташування фібр на виході з каналу, що
розширюється. Біля стінок каналу, де зсувні деформації найбільші,
виникає і найбільший розворот дисперсної арматури.

Рис. – Положення фібрової арматури на виході з каналу, що
розширюється
Наведені у тезах аналітичні залежності і результати розрахунків
дозволяють оцінити вплив геометрії каналів віброекструдерів на
ефективність дисперсного армування при віброекструзії фібробетону.
Перелік посилань:
1. Андреєв І.А., Довжик М.Т. Орієнтування дисперсної арматури під час
плину фібробетонної суміші в каналах бункера віброекструдера. //
Вісник національного технічного університету України ―Київський
політехнічний інститут‖, серія „Хімічна інженерія, екологія та
ресурсозбереження‖. – К.: 2009. – №1. С. 29-32.
2. Андреєв І.А., Фурманська В.В. Ефективність дисперсного армування
при віброекструзії фібробетону. // Вісник національного технічного
університету України ―Київський політехнічний інститут‖, серія
„Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження‖. – К.: 2008. – №1. С.
19-22.
3. Завка на патент України на корисну модель № u2010 03550 від
26.03.2010 року. Віброекструдер для формування фібробетонних виробів
/ Андреєв І.А., Н.В.Полторацька.
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УДК 678.027.3
Використання вторинних полімерів при
виготовленні спінених виробів
к.т.н., доц. Лукашова В.В., магістрант Гоженко Л.П.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Проблема ощадливого використання природних сировинних ресурсів
для виготовлення синтетичних полімерів пов’язана з впровадженням
ресурсо- і енергозберігаючих технологій. Суттєвий внесок у розв’язання
цієї проблеми дає створення композиційних полімерів, у яких завдяки
добавкам забезпечується необхідний комплекс фізико-механічних
властивостей. Можливість економії сировини та зниження собівартості
продукції визначає зростання попиту на полімерні композиції зі
спінюючими
наповнювачами
–
спінені
полімери.
Коефіцієнт
теплопровідності спіненого полімерів на порядок нижчий, ніж у чистих
полімерів, завдяки чому цей матеріал широко використовується в якості
теплоізоляції. Зокрема, застосування спінених полімерів у будівництві та
реконструкції житлових будинків забезпечує заощадження теплоти до
50 % та зменшує негативний тепловий вплив на навколишнє середовище.
Основними матеріалами для виготовлення спінених полімерів є
полімер-основа і спінювальний агент, який зазвичай являє собою
низькокиплячу рідину (хладон, пентан, бутан).
З метою дослідження можливості застосування вторинних полімерів
у виробництві спінених матеріалів на основі пластиків були проведені
експериментальні дослідження на промисловому устаткуванні.
Технічна характеристика дослідної установки
Черв’ячний екструдер
– ЧП45х28;
Діаметр черв’яка, мм
– 45;
Відношення робочої довжини черв’яка до діаметра – 25
Продуктивність екструдера при переробці ПЕВТ, кг/год – 10
Кількість теплових зон
–4
Охолодження зон екструдера
– водяне.
У якості сировини використовували первинний та вторинний
гранульований ПЕВТ з промислових відходів. Спінювальний агент –
хладон 22.
В процесі роботи було здійснено підбір технологічних режимів при
екструзійному виготовленні спінених полімерів та визначені режими при
яких можна отримувати вироби з гладкою поверхнею, задовільним
зовнішнім виглядом і різнотовщинністю не більше 12%. Об'єктами
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дослідження в роботі були також отримані екструдовані зразки (спінені
профілі круглого перетину на основі первинного і вторинного ПЕВТ).
Проведені дослідження показали, що наявність вторинного полімеру
значно впливає на процес спінювання і приводить до утворення жорсткої і
крупнокоміркової структури із підвищеною уявною густиною. Це,
можливо, відбувається через наявність домішок, що знаходяться у
вторинній сировині і в процесі спінювання являються центрами
утворювання комірок. Можливо, також, що до значних змін характеристик
матеріалу приводить нижча, порівняно з первинним полімером,
молекулярна маса вторинного ПЕВД (що пояснюється розривами ланцюгів
макромолекул полімеру, який піддався багатократній тепловій і механічній
обробці).
Одержати зразки задовільної якості, які можна вважати
конкурентноспроможними порівняно із виробами первинної сировини,
можливо лише при низькому вмісті вторинного полімеру (до 10 %).
Промислові випробування показали, що значний вплив на зниження
густини матеріалу має також тиск у формувальній головці. Підвищення
тиску здійснювали шляхом зменшення перетину вихідного отвору головки.
Визначили існування максимального та мінімального граничного значень
тиску: при знижені тиску поверхня стає шорсткою, внаслідок часткового
спінювання агенту у каналі головки; при надмірному тиску стрімко
зростають розміри комірок, структура виробу стає неоднорідною за
товщиною.
Мета подальших досліджень: збільшити вміст вторинного полімеру,
без втрат якості продукції. Це, ймовірно, можливо при застосуванні
спеціальних домішок (нуклезіатів, стабілізаторів, тощо). Спробу
збільшення молекулярної маси сировини варто здійснити введенням
лінійного поліетилену, що має привести до збільшення еластичності
сировини та міцності на розрив. Ці якості дозволяють одержувати піни із
низькою густиною, характерним замкненим типом комірок та
задовільними споживацькими властивостями.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ КАПІЛЯРНОПОРИСТИХ КОЛОЇДНИХ ТІЛ
к.т.н. доц. О.Г.Зубрій, магістрант Є.С. Городніченко
Національний технічний університет України
―Київський політехнічний інститут‖
Важливе місце в раціоні людини займають овочі, фрукти, пряно
смакові рослини. Але, на жаль, рослинна сировина має короткий період
дозрівання, а протягом решти часу, постачання здійснюється за рахунок
зберігання та переробки врожаю на пасти, соки, сушені продукти. Останні
мають високу харчову і біологічну цінність, не потребують значних витрат
на транспортування та зберігання.
В основі переробки плодоовочевої сировини на сушені продукти
лежить процес сушіння. Сушіння як один із методів консервування овочів і
фруктів відомий ще з давніх часів, який дійшов до нашого часу і стрімко
розвивається. На даному етапі розвитку – це складний та енергоємний
процес і визначається тісним взаємозв’язком теплотехнічних
закономірностей і технологічних властивостей об’єктів переробки.
Технологічні сторони процесу є вирішальним при виборі оптимального
режиму зневоднювання. Оптимальний режим сушіння створюється при
мінімальних витратах енергії і максимальному збереженні корисних
властивостей та мікроелементів зневодненого матеріалу.
Процес сушки відрізняється великою складністю і являє собою цілий
комплекс тісно зв’язаних одне з одним різних явищ, які проходять в
матеріалі та неподалік його поверхні.
Характер процесу сушіння, відображається кривими сушіння,
швидкості сушки, нагріву і температурними кривими, в основному
визначається фізико-хімічними і структурно-механічними властивостями
матеріалу, від яких залежать види зв’язку вологи з ним, дифузійною
природою явищ, а також методом енергопідводу , тобто закономірностями
взаємодії тіла з навколишнім середовищем. Різноманітність факторів і їх
взаємний зв'язок, значно ускладнюють отримання аналітичних залежності
кінетики сушки конкретного матеріалу. Тому при описанні сушки зазвичай
використовуються емпіричні залежності. Більш прогресивним є метод
розробки наближених методів розрахунку кінетики сушки, які ґрунтуються
на загальних закономірностях процесу, що значно зближує теорію і
практику сушки.
Під кінетикою сушки розуміють зміну середнього вологовмісту і
середньої температури матеріалу з плином часу. Ці залежності дозволять

60

Збірник тез доповідей VІ всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених
Частина 1

розрахувати кількість випареної із матеріалу вологи, витрату тепла на
сушку і тривалість процесу.
На базі Інституту технічної теплофізики НАН України з
застосуванням сучасної сушильної камери. Буде проведено ряд дослідів
для вивчення кінетики процесу сушки харчових сумішей. Дана суміш має
велику кількість корисних мікроелементів, білків, вітамінів та кислот, які
покращують роботу людського організму. Тому дуже важливо
максимально зберегти корисні компоненти.
Дослідження будуть проводитися з метою вивчення режиму
протікання кінетики процесу сушіння даної суміші. По закінченні
експерименту отримані рівняння кінетики можуть бути використані для
проектування та розрахунку сушільного обладнання.
Перелік посилань
1. Снежкін Ю.Ф., Петрова Ж.Ф. Тепломасообмінні процеси під час
одержання каротиновмісних порошків – К.: Академперіодика, 2007 –
162с.
2. Снежкін Ю.Ф., Шапар Р.О. Переробка плодоовочевої сировини на
сушену продукцію. – К.: «Наукові доповіді НАУ» , 2006 – 218с.
3. Красніков В.В. Кондуктивная сушка. – М.: «Энергия», 1973 – 288с.
4. Гинзбург Д.Б., Чижский А.Ф., Ходоров Е.И. Печи и сушили силикатной
промышленности.- М.: «Энергия», 1963 – 345с.
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УДК 614.642
Мінімальна вогнегасна концентрація багатокомпонентних газових
вогнегасних речовин
к.т.н., доц. Ракицький В.Л., магістрант Крот Б.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
В даний час інтенсивного розвитку хімічного машинобудування та
інших галузей промисловості великого значення набуває проблема
пожежної безпеки. Тому велику увагу заслуговує питання розробки
ефективної боротьби з пожежами, яка значною мірою залежить від якості
вогнегасних речовин та технологій їх застосування.
Метою магістерської дисертації є вивчення та створення наукової
моделі,
визначення
мінімальної
вогнегасної
концентрації
багатокомпонентних газових вогнегасних речовин і технологію їх
застосування, експериментальні дослідження процесу змішування
багатокомпонентних сумішей, визначення достовірності результатів
моделювання та їх статистичний аналіз.
До сучасних вогнегасних речовин належать водні вогнегасні
речовини, піноутворювачі загального та спеціального призначення,
вогнегасні порошки загального та спеціального призначення, газові
вогнегасні речовини, аерозолеві вогнегасні речовини.
Газові вогнегасні речовини за агрегатним станом, у якому вони
зберігаються, поділяють на зріджені та незріджені, а за механізмом дії – на
інертні розріджувачі та інгібітори горіння. Поділ за останньою ознакою є
дещо умовним, оскільки всі газові вогнегасні речовини в більшій або
меншій мірі діють як інертні розріджувачі. З іншого боку, інгібіторами
горіння є вогнегасні порошки та вогнегасні аерозолі. Газові вогнегасні
речовини застосовують здебільшого за об'ємного способу гасіння, але
діоксид вуглецю і деякі хладони придатні також для локального
застосування.
Аерозолеві вогнегасні речовини являють собою переважно тверді
компактні суміші окисника й відновника, які внаслідок згоряння без
доступу повітря утворюють вогнегасний аерозоль, що діє здебільшого як
інгібітор горіння.
Кожна з вогнегасних речовин має певні, притаманні їй, фізикохімічні властивості, які обумовлюють той або інший механізм припинення
горіння певного горючого матеріалу, а отже, сферу застосування. При
цьому кінцевий результат застосування вогнегасної речовини визначають
такі фактори, як охолодження, інгібування реакцій горіння, ізолювання,
розведення окиснювального газового середовища або їх комбінація.
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Знання фізико-хімічних властивостей вогнегасних речовин, показників їх
якості, механізму дії на речовини (матеріали), які перебувають у процесі
горіння, надає змогу здійснювати їх кваліфікований вибір з урахуванням
певних критеріїв ефективності (економічні показники, тривалість гасіння,
безпека застосування, екологічні аспекти тощо).
Системи газового пожежогасіння призначені для виявлення спалаху
на всій контрольованій площі приміщень, подачі вогнегасного газу і
сповіщення про пожежу. Системи газового пожежогасіння дозволяє
проводити гасіння пожежі за секунди, що дозволяє захистити приміщення
з широким діапазоном температур навколишнього середовища в інтервалі:
від мінус 40 °С до плюс 50 °C, ліквідації пожеж і спалаху
електроустаткування, що знаходиться під напругою. Використовують
також для захисту об'єктів від пожежі наступних категорій: серверні і
складські приміщення; телевізійне устаткування; технологічні установки;
приміщення з чутливим електронним устаткуванням; захист культурних
цінностей; нафтоналивні комплекси; приміщення з цінним устаткуванням;
приміщення з вибухонебезпечним середовищем; сховища грошових
коштів; архіви; бібліотеки; музеї. В хімічній промисловості газове
пожежогасіння не викликає корозії і пошкоджень устаткування, що
захищається. Це є основною перевагою газового пожежогасіння над
водяним і пінним гасінням.
Перелік посилань:
1. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарна безопасность. Общее требования»
2. ДСТУ 3958-2000 «Газові вогнегасні речовини»
3. «Ліцензійні умови » впровадження господарської діяльності з
проектування,
монтажу,
технічного
обслуговування
засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінки протипожежного
стану об’єктів від 1 вересня 2004 р. № 99/33
4. ДСТУ 4578:2006. Системи пожежогасіння діоксидом вуглецю.
Проектування та монтаж. Загальні вимоги (ІSО 6183:1990)
«Випробування з визначення мінімальних вогнегасних концентрацій
діоксину вуглецю для горючих рідин і газів»
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УДК 628.5.66.002.8
Вплив температури на кінетику процесу масової кристалізації
к.т.н., доц. Степанюк А.Р., магістрант Малюга А.С.
Національний політехнічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
У роботі визначався вплив температури на структуру мікрошару при
зневодненні водних насичених розчинів сульфату амонію, до якого
послідовно додавались гумінові речовини, кальцію
та калію по
відношенню до сухих речовин. В якості кальцієвмісного компоненту
використовувався СаСО3, калієвмісного – К2SO4, гуматів – гумат калію.
Дослідження проводились в інтервалі при температурі 373 К.
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.При цьому приведений
розмір кристалів сульфату амонію ℓ/d →1 при 0,5≤ ℓ ≤4 мкм.
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 К 2SO4
сприяє створенню рівномірної структури, яка практично не змінюється при
підвищенні температури.
Окремо при температурі 373 К проводилось зневоднення водного
40% розчину гумату.Мікроструктура шару гумату,одержана після
зневоднення, має виражену нерівномірність у вигляді кластерів
(рисунок 1).

Рисунок 1 - Мікроструктура шару гумату калію після
зневоднення при t = 373 К. Час сушіння τ =212с.
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Вплив домішок кальцію, калію та фосфору на мікроструктуру
композитного шару досліджувались на водних розчинах сульфату амонію
при температурі 373 К. Мікроструктура шару наведені на рисунках 2,3,4,5.

Рисунок 2 - Мікроструктура шару з
співвідношенням N:K:Г=14:8:0,7
після зневоднення при t = 373 К.
Час сушіння τ =863с.

Рисунок 3 - Мікроструктура шару з
співвідношенням N:Са:Г=15:12:1
після зневоднення при t = 373 К.
Час сушіння τ =433с.

Рисунок 4 - Мікроструктура шару з
співвідношенням N:K:Са:Г=15:7:5:1
після зневоднення при t = 373 К.
Час сушіння τ =483с.

Рисунок 5 - Мікроструктура шару з
співвідношенням N:K:P:Г=15:12:7:1
після зневоднення при t = 373 К.
Час сушіння τ =577с.

Враховуючи термолабільність сульфату амонію доцільно проводити
ізотермічну кристалізацію в інтервалі температур 373 К.
Отже, час, температуру нагріву та зневоднення в грануляторі
необхідно встановлювати у відповідності до того, яку структуру гранули
ми хочемо отримати. Завдяки зміні цих параметрів можна варіювати
фізико-хімічними властивостями гранул (добрив) та утворювати таку
структуру, яка є актуальною на даному етапі використання.
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УДК 628.5.66.002.08
Дослідження гідродинаміки в дисперсних системах при проведенні
тепломасообмінних процесів при одержанні твердих композитів
д.т.н., проф. Корнієнко Я.М., асистент Гатілов К.О.,
магістрант Науменко Д.О.
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
Інтенсивність
тепло-масообміну
при
проведенні
процесів
зневоднення і грануляції рідких композитних розчинів із застосуванням
техніки псевдозрідження визначається умовами стійкості кінетики
утворення твердих композитів з пошаровою структурою. Для здійснення
таких процесів основною умовою є забезпечення циркуляції зернистого
матеріалу у вертикальному напрямку між зонами зрошення, розподілення
та інтенсивного теплообміну.
Враховуючи локальний характер введення рідкої фази, розподілення
зволожених гранул у псевдозрідженому шарі апарату, визначається
механізм утворення гранул: пошаровий та агломераційний. Основну роль у
цьому процесі відіграє гідродинаміка.
Зазвичай, висота(маса) шару визначається умовами масообміну, і
тому перевищує значення:

H0 Dа 1 1,5
де H0 - висота псеврозрідженого шару, Dа - приведений діаметр
апарату.
Експериментально встановлено, що при такому співвідношенні
досягнуто коефіцієнт гранулоутворення
95% для базових гуміновомінеральних добрив.
Для забезпечення струменевого режиму вертикальної
циркуляції в апараті встановлено вертикальні рухомі вставки.
Завданням гідродинаміки має бути створення такого процесу
псевдозрідження, при якому частки з розміром 1,5 4,5 мм однаково
інтенсивно рухаються у фонтануючому режимі. Таким чином, вдається
уникнути сегрегації часток за розмірами.
Такий
гідродинамічний
режим
псевдозрідження
дозволяє
забезпечити двостороннє підведення теплоти до надтонкої плівки рідини,
утвореної на поверхні твердих частинок, що сприятиме реалізації
пошарового механізму утворення твердих композитів. Для проведення
досліджень було створено експериментальну установку, схема якої
наведена на рисунку 1.
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1– газорозподільний пристрій, 2 – рухома вертикальна вставка,
3 – диспергатор
Рисунок 1 – Схема апарата з направленою циркуляцією
Для визначення стійкого гідродинамічного режиму, при
співвідношенні H0 Dа 1,5 необхідно експериментально визначити умови
з інтенсивною циркуляцією матеріалу – "суха" гідродинаміка(без введення
рідкої фази).
Другим етапом є визначення стійкої кінетики пошарового
гранулоутворення при реалізації режимів, визначених при "сухій"
гідродинаміці, та формулювання вимог до конструкції газорозподільного
пристрою та камери гранулятора.
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УДК 614.842
СУЧАСНІ ГАЗОВІ ВОГНЕГАСНІ РЕЧОВИНИ З УРАХУВАННЯМ
ВИМОГ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
к.т.н. доц. В.Л. Ракицький, магістрант К.Г. Бірюков
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Хладони відносять до насичених фторвуглеводнів, молекули яких
можуть містити інші атоми галогенів. Ці речовини та їх суміші набули
широкого використання в галузі газового пожежогасіння завдяки їх
виключній здатності до придушення вогню та запобігання вибуху. При
подальшому вивченні цих речовин було встановлено їх причетність до
руйнування стратосферного озону. Україна у 1987 році приєдналася до
виконання вимог Монреальського протоколу, згідно з яким необхідно
зменшувати та поступово припиняти виробництво озоноруйнівних
речовин, в тому числі і хладонів.
У зв’язку з цим постала проблема розробки альтернативних газових
вогнегасних речовин (ГВР), які б мали близький до нуля озоноруйнівний
потенціал, не чинили шкідливого впливу на людину та навколишнє
середовище, мали близькі до традиційних хладонів фізико-хімічні
властивості.
ГВР, які пропонуються для використання замість озоноруйнівних
хладонів, за механізмом дії умовно поділяють на дві класифікаційні групи:
інертні розріджувачі та інгібітори горіння.
Схильність хладонів до гальмування процесу горіння пов’язують з
присутністю в їх молекулах атомів брому, атомів хлору та фтору. А
екологічно безпечні хладони не повинні містити атомів брому чи хлору,
або вони мають руйнуватися, не досягаючи озонового шару атмосфери.
Здатність до швидкого розкладання в атмосферних умовах притаманна
неповністю
заміщеним
хлорфторвуглеводням
та
бромхлорфторвуглеводням. Ця властивість зумовлена наявністю в
молекулах цих речовин атомів водню.
Так, серед хладонів знайдено альтернативні ГВР, що відносяться до
таких
груп
фторвуглеводнів:
HCFC
(неповністю
заміщені
фторхлорвуглеводні), HFC (неповністю заміщені фтор вуглеводні), PFC
(перфоровані вуглеводні), FIC (йодфторовані вуглеводні).
Однак, навіть альтернативні хладони – завдають шкоду
навколишньому середовищу. Цього позбавлена інша група ГВР – інертні
розріджувачі. Представниками цих ГВР є діоксин вуглецю, азот, аргон та
інші суміші.
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Так, наприклад, однією з найбільш вдалих впроваджень в систему
пожежогасіння стала суміш, яку запропонували Фінські вчені під назвою
«Inergen». Вона містить 52% азоту, 40% аргону та 8% CO2 і є екологічно
безпечною.
Порівнюючи інертні розріджувачі з хладонами, можна зробити
наступні висновки:
інертні розріджувачі в переважній більшості є незрідженими
газами, що зберігаються під високим тиском, тому запаси їх потребують
більшого об’єму, а отже потрібно використовувати спеціальні ємкості, що
розраховані на відповідний тиск;
у системах з інертними розріджувачами використовують
пристрої для зниження тиску (редуктори), що розташовуються біля
розподільчого трубопроводу, тому знижуються вимоги до товщини стінок
трубопроводу та розв’язуються проблеми, що пов’язані з високим тиском;
тривалість подавання інертного розріджувача становить
близько двох хвилин, що може викликати проблеми при застосуванні такої
системи там, де можливий швидкий розвиток пожежі;
за вартістю інертні розріджувачі вигідно відрізняються від
хладонів, навіть при тому, що для захисту 1 м3 перших витрачається дещо
більша маса.
Останнім часом значна увага приділяється питанням створення на
об’єктах потенційної пожежної небезпеки автономних джерел азоту, який
можна було б використовувати як вогнегасну речовину, зокрема для
флегматизування горючих речовин газо- і пароповітряних сумішей.
У порівнянні з іншими системами пожежогасіння азотні системи й
установки мають ряд переваг:
не завдають шкоди технологічному обладнанню й системам
керування;
прості в експлуатації;
можуть підтримувати безпечний для атмосфери склад;
можуть застосовуватися для об’ємного пожежогасіння;
мають низькі експлуатаційні витрати.
Для подальшого розвитку та впровадження екологічно безпечних
ГВР необхідно зменшити вартість встановлюваного обладнання, поширити
знання щодо нових засобів пожежогасіння та розробити норми щодо їх
використання.
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УДК 614.84
ВИЗНАЧЕННЯ УМОВ НАГРІВУ ТА СУШІННЯ ПЕРЛІТУ
к.т.н., ст.н.с. Ільєнко Б.К., магістрант Гріффен Ю.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Затвердження нових норм по енергозбереженню в масовому
житловому будівництві в Україні, а також підвищені вимоги до
теплозахисту будівель загострили питання розробки і використання
пористих теплоізоляційних матеріалів вітчизняного виробництва на основі
легкодоступної сировини.
Пористі теплоізоляційні матеріали використовуються:
як заповнювачі для легких бетонів з підвищеними
теплоізоляційними властивостями;
як тепло і звукоізоляційні засипки;
в сухих будівельних сумішах;
в штукатурних розчинах.
Найкращими пористими теплоізоляційними матеріалами є такі, які
мають найбільшу міцність при найменшій насипній густині, низьку
теплопровідність, підвищену морозостійкість.
Основною необхідною властивістю матеріалу, що впливає на процес
спучування і утворення пористих сферичних гранул з безформних
частинок, є створення в’язкої поверхневої плівки, яка забезпечує
надлишковий тиск парів води всередині частинки при її нагріві.
Велику роль в процесі спучування відіграє теплопровідність
вихідного матеріалу, і, відповідно, швидкість нагріву.
Визначення умов нагріву та сушіння перліту.
Процес проходження сушки частинок перліту характеризується
наступними етапами:
І етап - розігрів центру частинки до температури «мокрого
термометра» (100 С);
ІІ етап - сушка в періоді постійної швидкості сушки (видалення
вільної вологи);
ІІІ етап - розігрів частинки до температури киплячого шару tш;
IV етап - сушка в періоді падаючої швидкості (видалення зв'язаної
вологи).
Фізична модель описує процес теплообміну в сферичній гранулі.
Приймаємо такі припущення: форма частинки - сферична частинка
(куля) радіусом r = dе/2 з деяким заданим початковим розподілом
температури у вигляді функції Т = f(r). В початковий момент часу кулю
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розміщують в середовище з постійною температурою Tш T (r,0) . Потрібно
знайти розподіл температури в середині кулі в будь-який момент часу і
питому витрату тепла при умові, що температура в будь-якій точці кулі є
функцією часу і радіусу r. Куля являється твердим тілом однакового
складу по всьому об’ємі. Підвід тепла здійснюється рівномірно по всій
поверхні кулі (рисунок 1)

a Dекв
a

a

Рисунок 1 - Схема фізичної моделі процесу нагрівання частинки.
Проведено математичні дослідження процесу нагріву. За допомогою математичного
моделювання були визначені відповідні часи проходження етапів дегідратації для
досягнення відповідної вологості перед спучуванням.

- Час проходження І і ІІІ етапу розраховуємо, використовуючи
рівняння нестаціонарного нагрівання частинки в вигляді кулі при
граничних умовах третього роду (для розв'язання використовуємо метод
„сіток‖ за явною схемою)
T

a

T
r
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- Час проходження ІІ етапу розраховуємо, як розрахунок часу
випаровування вільної вологи в режимі постійної швидкості сушки, який
зводиться до рівняння стаціонарного теплообміну вологої частки з
температурою 100 С в нагрітому псевдозрідженому шарі
2

1,6 103

dе
(tш 100)

- Час проходження IV етапу розраховуємо за допомогою звичайної в
теорії сушіння експонентної залежності

U U р (Uкр U р )e

K

4

Підсумовуючи часи протікання всіх чотирьох періодів дегідратації
перліту, одержуємо необхідний час термообробки до заданої залишкової
вологості перліту потрібної фракції при заданій температурі
псевдозрідженого шару.
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УДК 678.02
Особливості високоточної екструзії полімерів
к.т.н., доц. М.П. Швед, аспірант Д.М. Швед,
магістрант Г.В. Домінова
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
У випадку підвищених вимог до геометричних розмірів виробу, а
також з метою зменшення витрати матеріалу та енергії, все частіше
використовують, спеціально сконструйовані для екструзії, об’ємні
шестеренні насоси.
Шестеренний насос – це пристрій, який виконує функцію
перекачування розплаву і встановлений між екструдером і головкою. Його
часто називають "насос розплаву", ця назва є технічно правильною, але
остання зона екструдера є також насосом розплаву, тому точніше було б
називати його шестеренним насосом.
Шестеренний насос – це зубчата передача, яка власне, і утворює
насос. Розплав, який надходить з екструдера у вхідний отвір шестеренного
насосу, потрапляє в насосну камеру між шестернями і корпусом,
проштовхується передачею і витікає з вихідного отвору. Одна шестерня
рухається за допомогою зовнішнього джерела, а інша – завдяки першій.
Вали насосу, як правило, змащуються невеликим потоком розплаву, який
відводиться від з основного потоку[1].
Шестеренні насоси протягом тривалого часу використовувалися в
текстильній промисловості, щоб пропускати розплав через дуже малі
фільєри, а також у виробництві полімерів – для спорожнення реакторів і
прокачування розплаву з системи через гранулятор. При такому
використанні насоси працювали при відносно низькому тиску – до 10
МПа. Починаючи з 80-х років минулого століття розпочалося
використання шестеренних насосів адаптованих до високих опорів
екструзійних головок. Сучасні шестеренні насоси здатні працювати під
тиском до 70 МПа.
Принципова схема екструзійної лінії для отримання листів з
використанням шестеренного насосу зображена на рисунку 1.
Шестеренний насос має дві основні переваги:
По-перше він згладжує пульсації потоку розплаву, викликані
нерегулярними процесами в зонах живлення та плавлення, що дає
можливість зменшити допуски на товщину, і таким чином економити
матеріал та енергію на його перероблення.
По-друге комбінація шестеренного насосу і черв’ячного
екструдера дає змогу зменшити сумарні витрати на перемішування
72

Збірник тез доповідей VІ всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених
Частина 1

полімеру за рахунок зниження тиску в черв’ячному екструдері, внаслідок
чого зменшується генерація надлишкового тепла[2].

Рис.1 – Принципова схема екструзійної лінії для отримання листів.
1 – привід, 2 – екструдер, 3 – фільтри, 4 – шестеренний насос, 5 – статичний змішувач,
6 – формуюча головка, 7 – каландр, 8 – обвідні валки, 9 – приймаючий пристрій,
10 – нагрівачі, 11 – повітря для попереднього охолодження заготовки листа,
12 – обернений зв’язок по перепаду тиску

Є три важливі фактори, які повинні бути точно відомі або принаймні
оцінені перед вибором насосу:
1.
Перепад тиску в системі до і після насосу.
2.
Тиск всмоктування, який регулюється оператором
3.
Тиск на кінці черв’яка, який складається з регульованого тиску
всмоктування, опору фільтрів і забруднень зловлених у ньому.
Через те, що низький тиск на кінці черв’яка може спричинити
зниження якості перемішування, то тоді, після шестеренного насосу в
лінію може бути введений статичний змішувач. Шестеренний насос
ефективніший за насос-екструдер, тому йому потрібно менше енергії для
подолання перепаду тиску на змішувачі, а також є можливість зниження
температури розплаву.
Фільтри в екструзійних лініях переважно застосовуються для захисту
насосу від твердих включень, які можуть міститися в розплаві, а також для
їх безпосередньої функції – затримання домішок від потрапляння в
готовий продукт і поліпшення якості перемішування(чим більший тиск,
тим краще перемішування). Їх встановлюють, як правило, після останньої
зони екструдера[3,4].
Перелік посилань:
1. Раувендааль К., «Экструзия полимеров», 2008 г., Изд.: Профессия.
2. Веб-сайт компанії «Крейенборг Груп» - http://www.kreyenborg.com/
3. Веб-сайт компанії «Зеніт Насос» - http://www.zenithpumps.com/
4. Раувендааль К., М. д. Пилар Норьега Е., Харрис Х. «Выявление и
устранение проблем в экструзии», 2008 г., Изд.: Профессия
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УДК 678.023:678.053
Визначення потужності приводу змішувача з овальними роторами для
одержання пластмас і гумових сумішей
д.т.н., проф. Мікульонок І. О, .магістрант Кваша М. В.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Одним з найбільш енергоємних видів обладнання великотоннажних
технологічних ліній для одержання виробів з матеріалів на основі
полімерів та еластомерів є роторні змішувачі. Тому визначення
потужності, що споживається приводом змішувача під час його роботи,
набуває особливого значення.
Розраховані значення потужності змішування в роторних змішувачах
за існуючими методиками, які враховують рух перероблюваного матеріалу
в змішувальній камері лише в коловому напрямку роторів і не враховують
його рух вздовж осей роторів, зазвичай на 10…20 % менші від значень
потужності, визначених безпосередньо у виробничих умовах на
промисловому обладнанні.
З метою розрахунку потужності привода змішувача з урахуванням
руху перероблюваного матеріалу не лише в коловому, а і в осьовому
напрямку змішувальної камери розроблено відповідну методику.
З метою перевірки адекватності розробленої методики розрахунку
потужності роторного змішувача було зроблено аналіз параметрів процесу
приготування композиції в змішувачах 250/40 ГОСТ 11996 (РСВД-140-40
[1]) і 250/20 ГОСТ 11996 (РСВД-140-20 [1]) і порівняння його результатів з
результатами розрахунку за іншими відомими методиками [2–5], а також
результатами вимірювання потужності приводного двигуна безпосередньо в
промислових умовах [1].
Основні параметри змішувачів:
– змішувач 250/40 ГОСТ 11996: вільний об’єм змішувальної камери
250 дм3, робочий об’єм 140 дм3; номінальні частоти обертання роторів
40 об/хв і 33,5 об/хв; потужність електродвигуна приводу роторів 800 кВт;
– змішувач 250/20 ГОСТ 11996: вільний об’єм змішувальної камери
250 дм3, робочий об’єм 140 дм3; номінальні частоти обертання роторів
20 об/хв і 17 об/хв; потужність електродвигуна приводу роторів 315 кВт.
Аналіз проводили для гумової суміші шинного виробництва з такими
властивостями: коефіцієнт консистенції K=80000 Па·сn; показник степеня
реологічного рівняння n=0,2; густина
1400 кг/м3; масова теплоємність
0,2 Вт/(м·К) (рис. 1).
c p 1850 Дж/(кг·К); коефіцієнт теплопровідності
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Рис. 1. Порівняння результатів розрахунку роторного змішувача за методиками
різних авторів з даними експлуатації промислових змішувачів: а – 250/40; б – 250/20

Для змішувача 250/40 похибка визначення потужності привода за
запропонованою методикою становить 3,3 %, у той час як розрахована за
методикою В. Красовского і Р. Торнера [4, 5] вона дорівнює 11,5 %, а за
методикою З. Тадмора і К. Гогоса [3] – 30,7 %. Для змішувача 250/20
зазначені величини мають такі значення: 4,4 %, 18,8 % і 37 %, відповідно
(рис. 1).
Перелік посилань:
1. Рябинин Д.Д., Лукач Ю.Е. Смесительные машины для пластмасс и
резиновых смесей. – М.: Машиностроение, 1972. – 272 с.
2. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой
промышленности / Н.Г. Бекин, Н.Д. Захаров, Г.К. Пеунков и др. – Л.:
Химия, 1985. – 504 с.
3. Теоретические основы переработки полимеров / З. Тадмор, К. Гогос;
Пер. с англ. под ред. Р.В. Торнера. – М.: Химия, 1984. – 632 с.
4. Сборник примеров и задач по технологии переработки пластических
масс / В.Н. Красовский, А.М. Воскресенский. – Минск: Вышэйш. шк.,
1975. – 318 с.
5. Смешение полимеров / В.В. Богданов, Р.В. Торнер, В.Н. Красовский,
Э.О. Регер. – Л.: Химия, 1979. – 192 с.
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УДК 66.096.5-932.2
ПРОЦЕС ОДЕРЖАННЯ КРИСТАЛІЧНО-АМОРФНИХ СТРУКТУР
ІЗ ЗАДАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
д.т.н. проф. Я. М. Корнієнко, магістрант Корсак І.І.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Для створення кристалічно-аморфних сполук з розподілом
компонентів на нанорівні, доцільно застосовувати зневоднення
комплексних рідких систем у псевдозрідженому шарі. Основною умовою
для здійснення таких процесів є умова формування рідкої фази на поверхні
зернистого матеріалу у вигляді надтонкої плівки, та двостороннього
підведення теплоти.
В цьому процесі визначальною є загальна та ефективна поверхня
міжфазового контакту, яка є визначальною при реалізації процесу тепломасообміну при одержанні азото-гумінових структур складу N:Г=20,0:1,0.
Досліди проводились на експериментальній установці. Що має
форму паралелепіпеда (А×В×Н=0,29×0,1×1,2 м)в нижній частині якого має
звуження. Схема розташування термопар показана на рисунку 1.

Рисунок – 1 Схема розташування термопар
Площина А y=const=50 мм
Точка 1: x=35мм; z=560мм.
Точка 2: x=260мм; z=570мм.
Точка 3: x=270мм; z=125мм.

Площина В y=const=70 мм
Точка 6: x=260мм; z=270мм
Точка 7: x=170мм; z=235мм.
Точка 8: x=35мм; z=105мм
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Точка 4: x=35мм; z=235мм.
Результати експериментальних досліджень представлені у вигляді
залежності T=f(t) – рисунки 2 та 3.

Рисунок 2 – Залежність T=f(t) на відстані 50 мм від корпусу

Рисунок 3 – Залежність T=f(t) на відстані 70 мм від корпусу
Аналіз динаміки температур, рисунки 2,3 показав, що на відстані 70
мм (рис. 3) від задньої стінки камери у точці 8 температура знижується до
78°С при температурі шару 88°С, в цьому місці матеріал дуже
перезволожений, що призводить до утворення агломератів. Це викликано
тим, що вектори швидкостей рідини та матеріалу направлені протилежно,
отже дана частина апарату вимагає удосконалення для поліпшення режиму
руху. На відстані 50 мм, у точці 7 бачимо великі пульсації температур. Це
зумовлено не рівномірністю фонтанування в зоні диспергування.
Оскільки регулювання температури шару здійснюється за рахунок
зміни витрати розчину, виникає проблема з вибором координати
термопари по якій буде визначатись витрата рідкої фази. Було вирішено
обрати 3 точку розташування термопари, в якій температура змінюється в
межах 90±3°С та маємо стабільну гідродинамічну ситуацію, оскільки
вектор швидкості рідини та гранул спрямовані в один бік, у цьому місці
режим перемішування наближується до ідеального.
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УДК 678.023
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИРБНИЦТВА ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ
ПЛІВКОВИХ НИТОК З ВИКОРИСТАННЯМ ШЕСТЕРЕННОГО
НАСОСА
к.т.н., доц. М.П. Швед, аспірант Д. М. Швед,
магістрант В.О. Кузьміна
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
За останні роки у зв’язку з великим попитом на вироби з полімерів,
значну увагу у хімічному машинобудуванні приділяють розробці нових та
вдосконаленню вже відомих апаратів для переробки полімерних
матеріалів.
Основним недоліком існуючих технологічних ліній [1] для
виробництва плівкових ниток, в склад яких входять екструдер, формуюча
головка, охолоджуючий пристрій, ніж, семивальці, витяжна камера, камера
фіксацій, приймаючий пристрій є змінна товщина нитки по довжині, яка
може збільшуватися в діапазоні 3-8% від номінальної товщини через
недосконалість третьої черв’ячної дозуючої зони екструдера, що
призводить до значних перевищень витрат сировини та енергії.
Для подолання цих недоліків в експериментальній лінії (рис.1)
використовується шестеренний насос, який встановлюється між
екструдером і фільєрою. Об’ємні насоси шестеренного типу знаходять
широке застосування в установках для переробки полімерних матеріалів,
дякуючи ряду переваг в порівнянні з насосами інших типів (наприклад
черв’ячних). Основними перевагами насосів цього типу є конструктивна
простота, компактність, надійність, високий ККД, малі габарити та вага,
мінімальна трудоємкість виготовлення цих насосів, простота їх
обслуговування, великий ресурс роботи. На рисунку 2 представлено
загальний вигляд шестеренного насосу.

3

1 – екструдер, 2 – охолоджуючий
пристрій, 3- ніж, 4 – шестеренний насос.
Рисунок 1. - Схема черв’ячного екструдера з
шестеренним насосом
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2

1

1–корпус насосу, 2–шевронні
шестерні, 3–ущільнюючі вузли, 4–
муфти з’єднувальні.
Рисунок 2 – загальний вигляд
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Такі переваги об’ємних шестеренних насосів дають можливість
застосовувати їх для переробки полімерів у випадках коли необхідна
висока точність геометричних розмірів виробів.
Використання насоса дає такі основні переваги:
1)
він вирівнює пульсацію розплаву, яка виникає в звичайному
екструдері через нестабільність процесів дозуючої частини черв’яка. Це
дозволяє випускати продукцію з меншим допуском на геометричні
розміри, що є головною економічною підставою використовування
пристрою;
2)
знімає деяке навантаження з екструдера, дозволяючи йому
працювати при нижчому тиску і, отже, з меншим виділенням теплоти
тертя. Це може в результаті дати вищу продуктивність лінії, якщо
обмежуючим чинником є висока температура (яка призводить до
подовження пристроїв для охолодження, або до деструкції полімеру).
В результаті попередньо проведених досліджень було встановлено,
що використання шестеренного насосу забезпечує: зменшення тиску в
екструдері на 10-15 МПа , що дає можливість знизити температуру
розплаву на 10-15 °С та зменшити допуск товщини плівки на 20 %.
Подальші дослідження спрямовані на визначення оптимальних
параметрів роботи екструзійної лінії з використанням шестеренного
насосу, визначення основних його параметрів при перекачуванні розплавів
полімерів та його вдосконалення.
Перелік посилань
1. З.А. Зазулина, Т.В. Дружинина, А.А. Конкин «Основы технологи
химичеких волокон» - М: «Химия» 1985.
2. http://www.newchemistry.ru
3. Выявление и устранение проблем в экструзии/ К. Раувендааль, М. д.
Пилар Норьега Е., Х. Харрис; Пер. с англ, под ред. Володина В.П.- СПб.:
Профессия, 2008.- 328 стр., ил.
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УДК 665.63-403/405
ПРОЦЕСИ ПЕРЕНОСУ У ВИРОБНИЦТВІ ЯКІСНОГО ПАЛИВА
НА МІНІ-НПЗ: ПРОБЛЕМА ВИБОРУ СИРОВИНИ
к.т.н., доц. Рябцев Г. Л., магістрант Максимук Д. О.
Національний технічний університет України
―Київський політехнічний інститут‖
Будівництво та використання міні-НПЗ в Україні є актуальним лише
за умов належного контролю якості та переважного використання
продукції для потреб армії та аграріїв. Для повноцінного використання
виробництв цього типу слід розробити технології та обладнання, що
забезпечуватимуть глибоке перероблення сировини.
До загальних переваг міні-НПЗ можна віднести простоту конструкції
та легку заміну елементів установки, зменшення залежності від поставок
нафти у регіонах, гарантований збут продукції для державних потреб
(армія, сільське господарство). Недоліками є те, що рівень нафтопереробки
є неглибоким, більшість міні-НПЗ може працювати рентабельно лише з
порівняно вузьким асортиментом продукції, яка не повністю відповідає
державним вимогам, що стають дедалі жорсткішими.
Вирішальну роль у забезпеченні якості одержуваних на міні-НПЗ
нафтопродуктів відіграє вибір сировини з урахуванням особливостей
роботи підприємства. Оцінюючи придатність сировини для перероблення
на міні-НПЗ із метою отримання товарних нафтопродуктів, слід
враховувати її властивості. Установлено, що найважливішими з практичної
точки зору такі з них:
– густина;
– фракційний склад;
– масова частка сірки;
– масова частка парафінів;
– масова частка води й солей.
Результати аналізу впливу кожної з цих характеристик і деякі
рекомендації наведені в таблиці.
Таблиця. Рекомендації щодо вибору сировини для міні-НПЗ
ХарактеСпостереження
Рекомендації
ристика
Густина
Важкі нафти містять меншу Для одержання товарних паливних
кількість світлих фракцій і
фракцій слід використовувати
багато парафінів, що
нафту густиною 780…850 кг/м3
погіршують якість
дизельного палива
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Характеристика
Фракційний склад

Масова
частка
сірки

Спостереження

Рекомендації

Нафти з невисоким вмістом
світлих дистилятів (тобто
фракцій, які википають до
350 °С) містять велику
кількість парафінів, які
погіршують якість
дизельного палива
На міні-НПЗ гідроочищення
сировини є нерентабельним,
проте за великого вмісту
сірки є висока ймовірність
одержання дизельного
палива, яке не відповідатиме
нормативним вимогам

Найприйнятнішими для
перероблення є нафти з вмістом
світлих фракцій не менше 60 %.
Якщо нафта містить недостатню
кількість світлих фракцій, її
перероблення є можливим при
змішуванні з газовим конденсатом
Найпростішим варіантом є
розбавлення нафти з вмістом сірки
понад 0,5 % газовим конденсатом із
доведенням її вмісту до гранично
допустимого. Наприклад, при вмісті
в нафті 1,2 % сірки для одержання
сировини з вмістом сірки не більше
0,5 %, до кожної 1 т нафти потрібно
додати близько 1,4 т газового
конденсату
Можливими є такі варіанти:
– одержувати
тільки
«літні»
нафтопродукти;
– змінити технологічні параметри
дистиляції
для
«підрізання»
висококиплячих фракцій;
– розбавляти
нафту
газовим
конденсатом;
– додавати в паливо депресорні
присадки

Масова
частка
парафінів

Високий вміст парафінів у
сировині призводить до
підвищення температури
застигання дизельного
палива й мазуту. При вмісті
парафінів від 1,5 до 6,0 %
(нафта другого класу)
одержання товарного
«зимового» дизельного
палива є практично
неможливим
Масова
Уміст води в нафті не
Бажано включити до технологічної
частка води повинен перевищувати
схеми міні-НПЗ
й солей
0,1...0,5 %; солей – 5...20
електродегідраторів (блок ЕЛОУ).
мг/л. Більший вміст
У разі неможливості, чиста вода
призводитиме до швидкої
може бути відокремлена від нафти
корозії устаткування
відстоюванням
Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок про те, що
найприйнятнішою сировиною для вітчизняних міні-НПЗ буде
східноукраїнська нафта, а також чорноморський, харківський та
полтавський газовий конденсат.
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УДК 504.55:628.398
ПРОЦЕС ТЕПЛООБМІНУ В БАГАТОШАРОВИХ ПЕРЕГОРОДКАХ
к.т.н., доц. Степанюк А. Р., магістрант Михальчук О. Д.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Одним з негативних наслідків в сфері використання ядерної
енергетики є накопичення радіоактивних відходів. Відпрацеване паливо
складають в спеціальні корозійностійкі контейнери, які розміщують в
сховищах. Метою роботи є дослідження процесу теплообміну в сховищі
радіоактивних відходів (Рис. 1).

1 - радіоактивні відходи, 2 – мідний контейнер, 3 – ґрунт (пісок),
4 – граніт, 5 – каміння.
Рис. 1 – Схема сховища радіоактивних відходів

Джерело теплоти в даному випадку - контейнер з радіоактивними
відходами розміщений у твердих породах. На основі даних про
теплофізичні параметри середовища та контейнера, а також потужності
джерела тепловиділення, розроблена фізична модель (Рис. 2), контейнер
зображено у поперечному перерізі.

1 – ядерні відходи, 2 – мідний контейнер,
3 – тверда порода (камінь, граніт тощо.)
Рис. 2 – Модель розподілу температур
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Підібрану математичну модель можна описати рівнянням:
U
t

де a

2

a

U
x2

Cp

- коефіцієнт температуропровідності, Вт/м·К;

U
- похідна за часом, характеризує швидкість зміни температури у
t

вузлі;
2

U
x2

- друга похідна за координатою, характеризує просторове

розповсюдження змін.
Для розрахунку температурних полів на основі математичної моделі
була створена програма в якій використано метод сіток. Суть методу
полягає в апроксимації похідних кінцеворізничними відношеннями. Заміна
похідних в кожному вузлі сітки дозволяє звести рівняння з частковими
похідними до розв’язку системи кінцеворізничних рівнянь. В систему
також входять граничні умови третього роду та початкові умови. Перед
початком
розрахунку
перевіряють
виконання
умов
стійкості
обчислювальної схеми. В результаті отримано великий масив даних,
побудовано графіки залежності t f
для точок віддалених на різну
відстань від джерела тепловиділення.

Отримані результати необхідно спів ставити з даними
отриманими практичним шляхом та зробити висновок про адекватність
складеної моделі.
Перелік посилань:
1. В. Бревитц, Ю. А. Шибецкий, Ю. Ф. Руденко, Н. Б. Кастельцева
―Изоляция радиоактивных отходов в недрах Украины (проблемы и
возможные решения)‖ К.:2006; 398.
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УДК 666.3.042
ПРОЦЕСИ СУШІННЯ І ВИПАЛУ КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ
к.т.н. Пилипенко Р.А., Логвіненко Д. М., к.т.н., доц. Б.К. Ільєнко,
Магістрант Є. Г. Олійник
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Зростання цін на природний газ та нафту зумовлюють заходи щодо
їх економічного використання в якості палива. Промисловість будівельних
матеріалів є однією з найбільш енергоємних галузей національної
економіки і питанню скорочення питомих витрат палива і енергії в цій
галузі приділяється велика увага.
Спад виробництва будівельної кераміки в Україні відбувся в перші
10 років існування незалежності України. Занепад галузі був зумовлений
загальним станом економіки країни, але до цього треба додати наявність на
більшості заводів застарілого енергоємного і матеріалоємного обладнання:
печей і сушил, вагонеток, майже повну відсутність сучасних систем
автоматичного керування процесами. З відродженням будівництва житла в
Україні почалося і відродження будівельної промисловості, при цьому
значно збільшився попит на якісну облицювальну цеглу.
Для забезпечення попиту у великих промислових районах
відбувається відродження та будівництво великих потужних підприємств з
застосуванням автоматичних систем управління, з використанням новітніх
пальників, матеріалів для теплоізоляції і обладнання.
Наряду з будівництвом потужних цегляних заводів лишається
відкритою проблема створення компактних, недорогих, мобільних мінізаводів потужністю від 1,0 до 6,0 млн. шт. умовної цегли на рік, за
допомогою яких можливо забезпечити віддаленні райони України якісною
цеглою, черепицею та сприяти розвитку таких районів з нерозвинутою
інфраструктурою, сприяти утворенню додаткових місць роботи і зменшити
відтік людських ресурсів у інші міста і держави.
Для створення таких заводів необхідне відповідне обладнання, в
тому числі і міні-печі, які повинні бути тепломалоінерційними,
забезпечувати швидкісний випал, спроможні працювати на різних видах
палива, не потребували великих капіталовкладень, мобільно переходили з
виробництва одного виду продукції на інший.
У зв’язку з цим інтенсифікація виробництва будівельної цегли та
підвищення її якості при скороченні затрат палива та електроенергії є
актуальною і важливою задачею.
Оскільки основними споживачами теплової енергії в процесі
виробництва цегли є сушила та випалюючи печі, розробка нових і
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вдосконалення існуючих конструкцій цих агрегатів, інтенсифікація
процесів, що протікають, скорочення втрат тепла та матеріалоємності є
однією з основних задач галузі. Щонайпершими питаннями в вирішенні
цієї задачі є подальша розробка швидкісних режимів сушки та випалу
цегли і створення на цій основі нових економічних теплових агрегатів.
Тенденції в інтенсифікації сушки нагрітим повітрям спрямовані на
підвищення температури і швидкості теплоносія, його рециркуляцію, на
ведення процесу сушки з різною швидкістю, на керованість вмісту вологи
у теплоносії, та інші заходи.
Розробка режимів сушки та випалу базується на властивостях глин,
що застосовуються, з урахуванням способу пресування.
Метою даної роботи є оптимізація процесів сушки, нагріву і випалу
цегли, що забезпечить створення високоефективних теплових технологій, а
також встановлення методами натурного і аналітичного досліджень умов
створення швидкісних режимів сушки і випалу керамічної цегли для
досягнення мінімальних затрат теплової та електричної енергії на одиницю
продукції.
Для досягнення поставленої мети проводяться лабораторні
дослідження. Для первинного експерименту було відібрано цеглу
напівсухого пресування, що мала відносну вологу в інтервалі 3,2-3,7%.
Також було встановлено порожнистість цегли, вимірянні розміри та маса
до випалу. Для проведення досліджень використано установку у складі
електричної печі опору типу СНОЛ 16254/11-М1 з програмованим
терморегулятором РТ-0102, реєструючого потенціометру ЭПП-09 з гр. ХА
та комп’ютер зі спеціальним програмним забезпеченням.
Випал цегли проводиться за декількома програмами. Дані програми
відрізняються лише кінцевими температурами випалу, швидкостями
нагріву в інтервалі температур від 580 оС до 1000 оС та режимами нагріву:
«односторонній» та «двосторонній». На основі отриманих даних по
температурі випалу в залежності від часу було побудовано графічні
залежності (рисунок 1). На даний момент дослідження продовжуються.

Рисунок 1 – Крива випалу цегли.
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УДК 533.581; 621.593
ПРОЦЕСИ ПЕРЕНОСУ У ВИРОБНИЦТВІ БІОДИЗЕЛЬНОГО
ПАЛИВА: ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАДАЧ ДОСЛІДЖЕННЯ
к.т.н. доц. Рябцев Г.Л., магістрант Олійник О.С.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Із кожним роком як і в Україні, так і в усьому світі все гостріше
постає проблема дефіциту нафти. Цю проблему вирішують, зокрема,
частковою заміною нафтопродуктів нетрадиційними видами палива, одним
з яких є біодизель – біологічне паливо на основі рослинних або тваринних
жирів (олій), а також продуктів їхньої (пере)етерифікації.
В енергозалежних країнах розвиткові енергетичного напряму в
сільському господарстві приділяють велику увагу. Можливість
забезпечити споживачів екологічно чистою енергією надає цій галузі
економіки новий напрямок розвитку. Виробництво біодизелю дозволяє
ввести в оборот сільськогосподарські землі, які раніше не
використовували, створити нові робочі місця.
Метою цієї роботи є розроблення наукових основ та
експериментальне дослідження процесів переносу у виробництві
біодизельного палива, створення методики розрахунку апарата для
одержання кінцевого продукту, надання рекомендацій щодо її практичного
впровадження. Для досягнення цієї мети сформульовано такі задачі:
здійснити моделювання процесів переносу, а саме добір і
розв’язання фізико-математичної моделі утворення біодизельного палива;
провести експериментальні дослідження процесу одержання
біодизельного палива, 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 процесів переносу;
на
основі
запропонованої
фізико-математичної
моделі
розрахувати та вдосконалити конструкцію апарата для одержання
біодизельного палива, що відповідатиме стандарту EN 14214:2003;
запропонувати технологічну схему процесу виробництва
біодизельного палива та розробити рекомендації щодо її впровадження;
одержати біодизельне паливо й провести його експлуатаційні
випробування.
На попередньому етапі роботи було:
визначено об’єкт і предмет дослідження – процеси переносу у
виробництві біодизельного палива на прикладі дослідження змішування
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інгредієнтів для одержання кінцевого продукту і технологічні параметри
процесів переносу, що впливають на його реалізацію;
сформульовано науково-технічну проблему, що полягає у
відсутності обґрунтування вибору й комбінування найефективніших
методів виробництва біодизельного палива для досягнення цілей енерго- й
ресурсозбереження та збільшення виходу продукту;
підібрано методику перевірки адекватності математичної моделі
результатами експериментальних досліджень;
здійснено
первинне
моделювання
процесу
змішування
інгредієнтів для одержання кінцевого продукту. Установлено, що:
Найприйнятнішим способом вилучення олії з олійної сировини є її
відтискування з насіння при його просуванні вздовж корпуса преса. Такий
спосіб відрізняється низкою переваг: безперервністю, високою продуктивністю, відсутністю необхідності використання допоміжних речовин та додаткового обладнання, невисокими енерговитратами та матеріаломісткістю, універсальністю устаткування. На вихід олії з сировини впливають розподіл тиску вздовж шнека, тривалість відтискування, температура шнека,
циліндра, сировини, зміна олійності сировини вздовж преса, наявність перемішування сировини в процесі пресування, фізико-механічні властивості
насіння та наявність їхньої попередньої підготовки перед пресуванням.
Тривалість відтискування може бути визначена як час проходження
матеріалу через канал преса за умови його нормальної роботи. Цей час визначається кількістю обертів шнека, рівномірністю та ступенем заповнення
сировиною першого витка, геометрією робочих органів преса (діаметром
та кроком витків шнека, його довжиною, формою шнека та циліндра
преса), станом поверхні шнека і циліндра, величиною вихідної щілини,
властивостями сировини. Збільшення виходу олії можна досягти збільшенням довжини шнека, зменшенням розмірів вихідної щілини (тобто зменшенням опору запірного органу), зниженням шорсткості поверхні корпусу з
одночасним збільшенням шорсткості (коефіцієнта тертя) поверхні шнека.
Подальші дослідження буде спрямовано на:
адаптування фізико-математичної моделі змішування для умов
одержання біодизельного палива; добір умов, найприйнятніших для
реалізації процесу;
удосконалення технології та малогабаритного устаткування для
виробництва біодизельного палива; одержання зразків біодизельного
палива, розроблення методики й проведення його експлуатаційних
випробувань;
апробацію основних результатів роботи на двох науковопрактичних конференціях.
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УДК 678.02
Каскадна екструзія термопластичних, біополімерних,
резинових і композиційних матеріалів
к.т.н., доц. М.П. Швед, аспірант Д.М. Швед,
магістрант С.В. Сафонов
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
З кожним днем використання шестеренних насосів в лініях для
екструзії полімерів стає дедалі популярнішим. Це пов’язано не тільки з
тим, що шестеренні насоси дають можливість отримувати кінцевий
продукти вищої якості, але й з тим, що вони використовуються як
загальновизнаний інструмент для покращення ефективності та зручності в
використанні всієї екструзійної лінії. Працюючи з екструдером як єдина
система шестеренні насоси поєднали в собі такі ключові характеристики,
без яких сьогодні неможливо було б відповідати постійно зростаючим
вимогам до якості продукції та економічності. Шестеренні насоси можна
використовувати не лише в нових екструзійних лініях, але й при
модифікуванні вже існуючих. Але в обох випадках присутня єдина мета –
вивести етап виробництва на якісно новий рівень, досягти більшої точності
та якості при виготовленні продукції й збільшити керованість процесу.
Шестеренні насоси, як дозатори, використовуються при виготовленні
моноволокон, багатошарових матеріалів, орієнтованої плівки, труб, листів,
композиційних матеріалів, профільно-погонажних виробів, резини і таке
інше [1].
На рисунку 1 зображений шестеренний насос для комплектації
технологічних ліній для переробки полімерів [2].

Рис.1 – Шестеренний насос для комплектації технологічних ліній для переробки
полімерів
1 – ведуча шестерня, 2 – ведена шестерня, 3 – корпус, 4 – система охолодження
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Шестеренний насос в процесах екструзії виконує функцію подачі
потоку розплаву до екструзійної головки постійного тиску і швидкості.
Завдяки тому, що шестеренний насос не просто перекачує розплав
полімеру, а й створює необхідний тиск для проходження через головку
екструдера, то робота самого екструдера тепер спрямована тільки на
розплавлення та гомогенізацію полімеру, що безумовно є перевагою
каскадних схем екструзії.
Шестеренні насоси дозволяють зменшити затрати матеріалу та
енергії на його розплавлення, знизити середню температуру розплаву
полімеру та підвищити точність виготовлення кінцевого продукту. Таким
чином використання шестеренних насосів зменшує загальні витрати на
виробництво, обслуговування і ремонт.
На рисунку 2 приведене порівняння залежності температури й тиску
з використанням шестеренних насосів і без них при екструзії полімерів [3].

Рис.1 – Залежність температури й тиску при використання шестеренних насосів і без
них при екструзії полімерів
1 – екструдер, 2 – головка екструзійна, 3 – шестеренний насос, 4 – привід, І – зона
завантаження,ІІ – зона пластифікації, ІІІ – зона гомогенізації, IV – зона створення тиску

Перелік посилань:
1. Раувендааль К., «Экструзия полимеров», 2008 г., Изд.: Профессия.
2. Веб-сайт компанії «Мааг» - http://www.maag.com/
3. Раувендааль К., М. д. Пилар Норьега Е., Харрис Х. «Выявление и
устранение проблем в экструзии», 2008 г., Изд.: Профессия.

89

Збірник тез доповідей VІ всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених
Частина 1

УДК 532.137: 666.97
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТОНКОГО ШАРУ
БЕТОННОГО РОЗЧИНУ ПРИ ВІБРОЕКСТРУЗІЇ ФІБРОБЕТОНУ
к.т.н. доц. І.А.Андреєв, магістрант К.О.Смірнова
Національний технічний університет України
―Київський політехнічний інститут ‖
Початковою стадією процесу змішування фібр з розчином при
віброекструзії є отримання тонкого шару розчину. Традиційний пристрій
для одержання шару цементно-піщаного розчину при віброекструзії
містить бункер з похилими плоскими стінками, а також розташований під
ним стрічковий транспортер, під верхньою гілкою якого з боку передньої
стінки бункера змонтовано вібростіл, при цьому на нижній крайці
передньої стінки бункера рівномірно по всій довжині виконано вирізи, що
звужуються до гори. Недоліком такого дозатора-живильника розчину є
утворення «застійних» зон з внутрішнього боку нижньої крайки передньої
стінки бункера, що призводить до утворення в цих зонах затверділих
грудок розчину, які при тривалій роботі ускладнюють утворення джгутів
розчину зі стабільною формою і погіршують якість розчину при попаданні
твердих грудок у тонкий розчинний шар.
Тому авторами для вдосконалення формування тонкого шару
розчину була запропонована конструкція дозатора-живильника, в якому
новим є те, що в нижній частині бункера до внутрішнього боку нижньої
крайки передньої стінки жорстко закріплені направляючі вставки (Рішення
про видачу патенту України на корисну модель від 18.03.2010 року за
заявкою u2009 10716 ).
Пристрій працює в такий спосіб. У верхню частину бункера 2
завантажують компоненти цементно-піщаного розчину і вмикають
збуджувач коливань 13, після чого внаслідок коливань, які передаються від
збуджувача коливань 13 до стінок 3–6 і направляючих вставок 12 бункера
2 бетонна суміш в ньому розріджується і за допомогою направляючих
вставок 12 подається до вирізів 11 передньої стінки 3 бункера 2, витікає
крізь вирізи 11 у вигляді «джгутів» на верхню гілку 8 стрічкового
транспортера 7. (див. рисунок). Під дією збуджувача коливань 14
вібростола 9 «джгути» розтікаються в поперечному напрямі, з’єднуються
один з одним і утворюють на стрічковому транспортері 7 рівнотовщиний і
суцільний тонкий шар цементно-піщаного розчину.
Запропонована конструкція дозатора-живильника унеможливлює
утворення «застійних» зон всередині бункера, а отже і затверділих грудок
розчину в цих зонах. Це у свою чергу сприяє формуванню розчинних
«джгутів» зі стабільною формою до моменту потрапляння в зону дії
90

Збірник тез доповідей VІ всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених
Частина 1

вібростола, і забезпечує рівнотовщинність і суцільність тонкого шару
цементно-піщаного розчину.
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1-дозатор-живильник розчину; 2-транспортерна стрічка; 3-джгути розчину;
4-горизонтальна плита; 5-тонкий шар розчину.
Рисунок – Пристрій для отримання тонкого шару цементно-піщаного розчину
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УДК 66
Особливості приготування гомеопатичних есенцій
та матричних настоянок
Зав. аптекою Степанюк А.М. 1) студентка Степанюк Д.А. 2)
Аптека гомеопатична № 1 1)
Національний технічний університет України
―Київський політехнічний інститут‖ 2)
Відмінною рисою гомеопатичного метода є приготування більшості
ліків із свіжозібраних рослин. Тільки невелика частина гомеопатичних
ліків готується із хімічних сполук або висушених рослин. Еснції із свіжих
рослин готуються з урахуванням певної місткості соку. Ця кількість соку в
свіжих рослинах приймається зв лікарську одиницю. Тому головним
завданням гомеопатичної технології є максимальне видалення соку із
свіжих рослин, тому дуже часто необхідно проводити повторне визначення
місткості соку, тому що воно залежить від багатьох факторів: від місця
вирощування, пори року, розподілу атмосферних опадів, родючості
грунтів та інших факторів. У звязку з цим у рослин із різних місцевостей та
різних агрокліматичних умов вирощування можна отримувати різну
кількість соку[1-3].
В залежності від кількості соку рослини поділяються на наступні
групи:
1. Рослини, шо не мітять смол, етерів та сполук камфори, які при
подрібненні та пресуванні даю 60 та більше відсотків соку. Вважається що
кількість діючої речовини в них є у співвідношенні 1 до 2.
2. Рослини, що не мітять смол, етерів та сполук камфори, які при
подрібненні та пресуванні даю менше 60 відсотків соку. Вважається що
кількість діючої речовини в них є у співвідношенні 1 до 2.
3. Рослини, що мітять смоли, етери, жирні масла та сполуки
камфори, які при подрібненні та пресуванні даю менше 60 відсотків соку.
Вважається що кількість діючої речовини в них є у співвідношенні 1 до 3.
При проготувнні есенцій із рослин, віднесених до пп. 1 вони дрібно
подрібнюються, та віджимаються під пресом, отриманий сок змішується з
розрахованою кількістю 90% етилового спирту і настоюється 8 діб, після
чого отриману есенцію відфільтровують.
При проготувнні есенцій із рослин, віднесених до пп. 2 та 3 вони
дрібно подрібнюються, та заливаються розрахованою кількістю 90%
етилового спирту і настоюються від 8 до 14 діб методом мацерації, в
подальшому отримана рідина зливається а маса віджимається під пресом.
Обидві отримані рідини змішуються і залишаються на 8 діб у
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прохолодному місці для відстоювання, після чого отриману есенцію
відфільтровують.
Отримані таким чином есенції повинні бути прозорі, без механічних
домішок. Зберігати їх належить у прохолодному, захищеному від прямих
сонячних променів місці.
Перелік літератури.
1. Державна фармокопея України
2. Доповнення № 2 до Державної фармокопеї України
3. Гомеопатические лекарственные средства. Под ред. Рыбака. М.
Московская типография № 6. 1967 – 373 с.
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