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УДК 676.05 

Модернізація сушильної частини картоноробної машини 

асист. Новохат О.А., студент Галстян А.С. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

В целюлозно-паперовій промисловості процес сушіння картону є 

одним з найбільш енергозатратним, а його обладнання дуже 

металомістким. Тому вдосконалення конструкції сушильної частини 

картоноробної машини з метою підвищення її компактності та зменшення 

енергозатрат є актуальною задачею. 

Найпоширенішими методами сушіння картонного полотна є 

кондуктивний за допомогою сушильних циліндрів, що обігріваються 

парою, та конвективний від потоку гарячого повітря [1]. Основними 

недоліками цих методів є великі енергозатрати, металомісткість 

обладнання та мала інтенсивність на початку сушіння в період прогріву. 

Альтернативним методом, який знайшов гідне застосування в цій області, 

є сушка інфрачервоним випромінюванням [2]. 

 На рисунку 1 зображено приклад інтенсифікації сушильної 

частини картоноробної машини. 

 
Рисунок 1 – Приклад інтенсифікації процесу сушіння картонного 

полотна 

 

Широке застосування за кордоном інфрачервоного випромінювання 

для сушки картонного полотна пояснюється тим, що воно має здатність 

проникати у весь об’єм матеріалу. Сушіння із застосуванням 

інфрачервоного випромінювання – це безконтактний вид теплопередачі, 
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що робить її придатною, наприклад, для сушіння паперу після клеїльного 

пресу.  

Встановлення інфрачервоних випромінювачів на КРМ дозволяє 

зменшити кількість сушильних циліндрів, що зменшить габарити 

сушильної групи та енергозатрати на утворення пари для обігріву 

сушильних циліндрів. 

Для інтенсифікації процесу сушіння на сушильній частині КРМ 

можна також використовувати таке обладнання: відсмоктуючі ящики для 

кращого виведення пари та обдувні ящики на вільному пробігу картонного 

полотна  для введення конвективної складової сушіння. 

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 676.05 

Новий погляд на процес пресування картону 

асист. Мельник О.П., студент Котляр К.М. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Збільшення обсягів виробництва картону і необхідність підвищення 

його якості ставлять перед працівниками промисловості конкретні задачі в 

області технічного прогресу, засобами якого є заміна основної частини 

устаткування новим, конструкція та технологічні параметри якого 

знаходяться на рівні кращих світових зразків, й модернізація діючого 

обладнання. 

Якість картону і продуктивність картоноробних машин (КРМ) багато 

в чому залежить від ефективності та інтенсивності зневоднення паперового 

полотна з отриманням заданих фізико-механічних властивостей; 

забезпечення рівномірної вологості полотна по ширині; безобривної його 

проводки з мінімальними ділянками вільного пробігу. Оскільки реалізація 

зазначених процесів здійснюється на пресовій частині, її вдосконалення є 

актуальною задачею. 

Метою роботи є збільшення продуктивності КРМ, зменшення витрат 

електроенергії та підвищення сухості картону шляхом модернізації 

поворотного преса КРМ. 

В технологічному процесі картонного виробництва пресова частина 

вирішує важливу технологічну задачу – безперервне механічне 

зневоднення картонного полотна до максимальної сухості  та часткове 

його оздоблення. 

В процесі пресування здійснюється значний вплив на властивості 

картону: 

- збільшується об’ємна густина; 

- зменшується пористість; 

- збільшується механічна міцність розриву, зламу і протисненню; 

- збільшується гладкість. 

Пресова частина відіграє величезну роль в економії теплоенергії. 

Збільшення сухості картонного полотна після пресової частини на 1 % 

дозволяє економити 5 % пари на сушильній частині машини. Тому при 

конструюванні пресової частини КРМ необхідно прагнути до отримання 

максимальної сухості картонного полотна після пресової частини і 

використовувати для цього усі способи інтенсифікації процесу 

зневоднення [1 – 3]. 
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Перелік посилань 

1. Чичаев В. А. Оборудование целлюлозно- бумажной производства. - 

М.: Лесная промышленность. 1991- 264 с.Том 2. Бумагоделательные 

машины. 

2. Примаков С. Ф., Барбаш В. А. Технология бумаги и картона: 

Учебное пособие для вузов. - М.: Экология, 1996. - 304 с. 

3. Эйдлин И. Я. Бумагоделательные и отделочные машины.- М.: Лесная 

промышленность, 1970. - 624 стр. 
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УДК 676.05 

Модернізація підшипників тамбурних валів накату 

асист. Мельник О.П., студент Мулярська О.М. 

Національний технічний університет України 

―Київський політехнічний інститут‖ 

 

Вал тамбурній призначений для намотування на нього рулону паперу 

на накаті і подальшого транспортування до поздовжньо – різального 

верстата. Тамбурні вали мають діаметр 265 – 700 мм. Вони є сталевою 

трубою з цапфами, що мають підшипники і пристрої, що забезпечують 

можливість з'єднання їх з поздовжньо–різальним верстатом та з 

механізмами для розгону валиків. 

Тамбурний валик периферичного накату, що притискається до 

барабана (циліндру), спочатку встановлюється на заправних 

(приймальних) важелях. Заправка паперу  здійснюється стислим повітрям. 

Після досягнення деякої товщини рулону тамбурний валик перекладається 

на робочі важелі, в яких він знаходиться впродовж всього часу 

намотування полотна. Заправні важелі автоматично переводяться в 

первинне положення і в них встановлюють новий тамбурний валик для 

намотування наступного рулону паперу. Накат, крім того, включає 

механізми для повороту заправних і робочих важелів, а також 

пневмоциліндри, що забезпечують в період заправки притискання рулону 

до охолоджуваного проточною водою барабану накату, який зазвичай має 

діаметр до 1,5 м і приводиться в рух від приводу папероробної машини. 

Периферичний накат дає можливість здійснювати намотування рулонів 

діаметром до 2,4 м. 

Корпуси підшипників тамбурного валу затискаються важелями за 

допомогою пневмоциліндрів. Підшипник з лицьового боку тамбурного 

валу можна переміщати перпендикулярно осі рулону. Це дозволяє 

встановити рулон як паралельно так і не паралельно. Необхідність в 

непаралельній установці рулону виникає тоді, коли один кінець намотаний 

слабкіше, ніж інший. 

Існує проблема компенсації підшипниками кутових зсувів і 

теплового розширення тамбурного валу. З іншого боку, умови роботи 

підшипників намотувальних пристроїв є досить м'якими, оскільки вони 

захищені від пилу. Дані підшипники зазвичай змащуються пластичним  

мастилом, яке спільно з ущільненнями не пропускає пил. У намотувальних 

пристроях з високими частотами обертання необхідно використовувати 

циркуляційну систему змазування маслом [1 – 3]. 
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Для вирішення цієї проблеми можна запропонувати такі технічні 

рішення: 

- використання в опорах тамбурного валу сферичних 

роликопідшипників, здатних компенсувати кутові зсуви.Це забезпечить 

більш високу надійність, збільшить термін служби та дозволить знизити 

витрати на технічне обслуговування; 

- виконання монтажу і демонтажу підшипників  може бути 

спрощене за рахунок використання втулок. Процедура монтажу стає 

простішою і виключається необхідність в додаткових конструктивних 

елементах валу, призначених для фіксації підшипника. Крім того зникає 

необхідність у виконанні ряду дорогих операцій по обробці валу. 

Перелік посилань 

1. Справочник технолога – машиностроителя. Т 1 и 2 / под ред. А.Г. 

Кисиловский и Р.К.Мещерякова – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Машиностроение, 1985-1986 г. 

2. Бумагоделательные и отделочные машины. Изд., 2-е, перераб. и доп. 

И.Я.Эйдлин. М.:‖Гослесбумиздат‖ 1962 г., 686 с. 

3. Технология бумаги. Фляте Д.М. 1988 г., 439 с. 

http://nglib.ru/book_view.jsp?idn=008554&page=1&format=djvu
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УДК 621.928 

Сіткова частина папероробної машини 

асист. Новохат О.А., студент Паршаков М.Б.  

Національний технічний Університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Сіткова частина є невід’ємним складовим елементом будь-якої 

папероробної машини. Вона вирішує складну і важливу задачу – 

формування і початкове зневоднення паперового полотна. Від роботи 

сіткової частини в  значній мірі залежить не лише якість виготовлюваної 

продукції, але й нормальний технологічний режим роботи пресової та 

сушильної частин, машинного каландра і наката. 

Саме тому питання розробки та впровадження нових технічних 

рішень у напрямку формування та зневоднення паперового полотна є 

питанням високої актуальності. Від його вирішення залежить подальше 

підвищення якості та споживчих властивостей паперу, а також в значній 

мірі зниження метало- та енергоємності папероробних машин. 

Технологічний процес виготовлення паперу на ПРМ відрізняється 

значною складністю і включає в себе велику кількість елементарних 

процесів. До найбільш суттєвих з них варто віднести фільтрацію і 

механічне витіснення вологи з полотна, сушіння, каландрування та 

подальше намотування готового паперу. У відповідності з цим 

папероробні машини поділені на кілька частин різного функціонального 

призначення: формуючу   частину (напірний ящик та сіткова частина), 

пресову частину, сушильну частину, обробну частину (каландр і накат). 

Схему плоскосіткової ПРМ наведено на рисунку 1.1. 

 
1 – сіткова частина; 2 – пресова частина; 

3 – сушильна частина; 4 – каландр; 5 – накат. 

Рисунок 1- Схема плоскосіткової ПРМ 

 

 Сіткова частина ПРМ призначена для формування паперового 

полотна з паперової маси та попереднього його зневоднення до сухості 18 

– 22 % шляхом фільтрації води. На початку формуючої частини 

встановлено напірний ящик. Він призначений для рівномірної подачі 
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тонкого шару паперової маси на рухому сітку. Паперові волокна осідають 

на сітці, а вода проходить під сітку в спеціально встановлений піддон. 

Процес зневоднення маси інтенсифікується шляхом встановлення в 

підсітковому просторі гідропланок та відсмоктуючих ящиків. 

Найбільшого поширення в целюлозно-паперовій промисловості 

набули плоско сіткові сушильні частини. До їх переваг варто віднести 

порівняну простоту конструкції, високу якість вироблюваної продукції 

тощо. 

Класична плоскосіткова частина має зневоднюючи елементи у 

вигляді регістрових валиків, а також мокрі та сухі відсмоктуючі ящики та 

відсмоктуючий гауч-вал. До недоліків такої конструкції слід віднести 

прискорений знос сітки за рахунок її притискання до регістрових валиків;  

значну довжину, необхідну для встановлення валиків та їх 

дефлекторів; зворотний тік води з-під сітки на її поверхню, спричинений 

перепадом тиску на валиках. 

Позбутися від вищенаведених недоліків дозволяє встановлення 

зневоднюючих елементів у вигляді гідропланок. Вони дозволяють значно 

інтенсифікувати процес зневоднення, зменшити габаритні розміри та 

металоємність сіткової частини і продовжити термін роботи сітки. 

Враховуючи даний факт, доцільним є обрання в якості предмету розробки 

в даному проекті плоскосіткову конструкцію, обладнану гідропланками, 

сухими та мокрими відсмоктуючи ми ящиками та гауч-валом 

відсмоктуючої дії. 

Перелік посилань: 

1. Примаков С. Ф., Барбаш В. А. Технология бумаги и картона: 

Учебное пособие для вузов. – М.: Экология, 1996. – 304 стр. 

2. Чичаев В. А. Оборудование целлюлозно-бумажного производства. 

М.: Лесная промышленность в двух томах. Том 1. Оборудование для 

производства волокнистых полуфабрикатов, 1981, – 398с. 
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УДК 621.21 

СУШИЛЬНА ЧАСТИНА ПАПЕРОРОБНОЇ МАШИНИ 

студ. Павловський І.А. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Сушильна частина папероробної машини використовується в 

целюлозно-паперовому виробництві та призначена для сушіння контактно-

конвективним методом паперу. 

В сушильній частині машини відбувається остаточне видалення води з 

полотна до допустимої вологості, що встановлена стандартами для кожного 

виду продукції. Однак під час сушіння не тільки зневоднюється паперове 

полотно, але й одночасно відбувається подальше ущільнення та зближення 

волокон. В результаті підвищується механічна міцність і гладкість паперу. 

Від режиму сушіння залежить об’ємна вага, поглинаюча здатність, 

повітропроникність, прозорість, усадка, ступінь проклеювання та колір 

паперу. 

 

 

 

1 2
3 4 5

 

 1 – сіткова частина; 2 – пресова частина; 3 – сушильна частина; 

4 – каландрування; 5 - накат 

Рисунок 1 – Схема папероробної машини  

 Сушильна частина розміщена після пресової частини, тому на 

пресовій частині намагаються як найефективніше видалити вологу, досягти 

максимальної сухості паперового полотна, оскільки це значною мірою 

впливає на зменшення витрат пари в сушильній частині. Сухість після 

пресової  

частини коливається в межах 42-48%. 

Сушильна частина повинна забезпечити рівномірне нагрівання 

паперового полотна та висушування його до кінцевої сухості. 
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Сушильна частина найбільш металоємна та енергозатратна, кількість 

сушильних циліндрів, в залежності від швидкості машини та ваги 1 м² 

паперу, досягає 60 – 80 штук, діаметром 1,5 м. Процес сушіння розбивається 

на декілька привідних груп, компоновка циліндрів в сушильній групі 

залежить  від усадки полотна, та асортименту виробляємої продукції. При 

збільшенні інтенсивності сушіння, та збільшення площі сушильних 

циліндрів є можливість зменшення їх кількості. Завдяки зменшенню 

загальної довжини папероробної машини та кількості станин сушильної 

частини зменшуватиметься металоємкість. При зменшенні числа сушильних 

циліндрів зменшується також кількість сітковедучих валиків, шаберів. 

Суттєво скорочується кількість елементів паровпускних та 

конденсатовідвідних систем, а також шестерень та підшипників паразитного 

приводу.  Зменшення кількості перелічених елементів підвищує надійність 

експлуатації та зменшує енергоємність установки.  

 

Перелік посилань: 

1. Оборудование целлюлозно-бумажного производства. В 2-х томах. 

Т.2. Бумагоделательные машины/В.А. Чичаев, М.Л. Глезин и др. - 

М.: Лесная промышленность, 1981. - 264 с. 

2. Эйдлин И.Я. Бумагоделательные и отделочные машины, изд.3-е, 

испр. и доп. – М.:  Лесная пром-сть, 1970. – 624 с. 

3. Бушмелев В.А ―Процеси і апарати целюлозно-паперового 

виробництва‖ М.: Лесная промышленность, 1965. – 407с. 
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УДК 676.05 

Периферичний накат 

асист. Мельник О.П., студент Соломяннікова Т.М. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Периферичний накат (рисунок 1) в складі машини забезпечує 

безперервне приймання паперового полотна з машини, охолодження, 

часткове зволоження і намотування паперу в рулони.  

 

 
 

1 – рулон паперу; 2 – станина; 3 – циліндр накату; 4 – тамбурний валик; 5 – 

прийомні важелі; 6 – пневмоциліндр притискання тамбура; 7 – розправляючий валик; 8 

– заправочний канатик; 9 –циліндр приводу повороту приймальних важелів; 10 – 

циліндр приводу основних важелів; 11 – основні важелі; 12 – гальмівний пристрій 

рулону; 13 – демпфер 

Рисунок 1 – Периферичний накат 

 

На сучасних машинах встановлюють периферичні накати, які 

забезпечують автоматичне заправлення і щільне намотування паперу. 

Основні частини накату – чавунний циліндр діаметром 1200 мм та 

важільний пристрій, в якому здійснюється намотування паперу. Циліндр 

встановлений на станині і приводиться в обертання від приводу 

папероробної машини. Намотування паперового полотна накатом 

здійснюється на спеціальний вал, який називається тамбурним. Тамбурний 
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вал при намотуванні паперу встановлюється в прийомні важелі, які у свою 

чергу, після попереднього намотування переводять його на робочі важелі. 

До робочих важелів кріпляться пневмоциліндри, що притискають 

тамбурний вал з рулоном до циліндра накату в момент намотування 

паперу. Прийомні важелі звичайно монтуються ексцентрично на корпусах 

підшипників циліндра накату, тому у верхньому положенні тамбурний вал 

не дотикається до циліндра. По мірі повороту важелів тамбурний вал 

наближається до циліндра накату і стикається з ним. Привод повороту 

прийомних важелів виконаний пневматичним, таким як застосовуються на 

зарубіжних конструкціях периферичних накатів [1]. Після намотування 

рулону по радіусу на 50 – 70 мм рулон автоматично перекладається в 

основні важелі.Основні важелі призначені для притискання намотуваного 

рулону до циліндра накату і відведення готового рулону. Синхронізація 

руху важелів здійснюється валом, що з'єднує обидва важелі. Необхідний 

лінійний тиск між рулоном, який намотується, і циліндром накату 

підтримується за допомогою автоматичного регулятора тиску. 

Поки відбувається намотування картону на тамбурний вал, 

встановлений в прийомних важелях, намотаний рулон, який знаходиться в 

робочих важелях, знімають з машини за допомогою спеціального крана. 

Після чого, тамбурний вал, з прийомних важелів переводиться на робочі, 

де відбувається його остаточне намотування [2]. 

Діаметр намотуваного рулону може досягати 2,5 м. Оскільки рулон 

паперу, великого діаметру, має значний момент інерції. Для швидкої 

зупинки такого рулону на накаті встановлені спеціальні гальма. 

Отже, накат має задовольняти наступним вимогам: легкість 

заправлення паперового полотна без впливу на швидкість машини; висока 

якість намотування рулонів; часткове охолодження і зволоження 

паперового полотна; зняття з паперу зарядів статичної електрики; надійні 

гальма і шабер. 

Перелік посилань 

1. Чичаев А.А. Оборудование целлюлозно-бумажного производства в 

двух томах.  Том 2 „Бумагоделательные машины‖– М. „Лесная 

промышленность‖ 1981– 264 с. 

2. Малинский И.З. ―Ремонт и монтаж оборудования целлюлозно-

бумажного производства‖- М. «Лесная промышленность» 1975 – 

344с. 
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УДК 621.928 

ПРЕСОВА ЧАСТИНА ПАПЕРОРОБНОЇ МАШИНИ 

асист. Новохат О.А., студент Черепанов М. С.  

Національний технічний Університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

 В останні роки були проведені значні роботи в області 

пресування паперового полотна. Основні дослідження були направлені на 

вивчення процесу видалення вологи за допомогою відсмоктуючи валів та 

покращення вбиральних властивостей сукна. 

 
1- Верхній вал пресу; 2 – паперове полотно; 3 – сукно пресу; 

4 – нижній об гумований вал. 

Риуснок 1 – фази видалення вологи під час пресування. 

 

 В процесі пресування розділяють чотири фази (рисунок 1). В 

першій фазі полотно проходить шлях від місця дотику сукна з нижнім 

валом безпосередньо до зони контакту валів; в другій фазі – від початку 

зони контакту валів до її середини; в третій фазі – від середини зони 

контакту валів до місця виходу сукна з цієї зони; в четвертій фазі – від 

місця виходу сукна та полотна із зони контакту валів до місця розриву 

контакту сукна із нижнім валом. 

 В звичайному процесі з гладкими валами існує два градієнта 

тиску: вертикальний – по товщі паперу і сукна; горизонтальний – 

переміщення вологи всередині сукна в напрямку протилежному руху 

сукна. Швидкість фільтрації по сукну повинна бути більшою ніж 

швидкість руху машини. Тільки в цьому випадку вода буде видалятися на 

нижній вал пресу. Віджата води утворює водяний клин в місці входу 

полотна до зони пресування, через це полотно додатково зволожується 

перед входом у прес. Перепад гідравлічного тиску між полотном і сукном 

зменшується через підвищення гідравлічного протитиску в сукні. 

Збільшення лінійного тиску пресування може призвести до руйнування 

полотна шляхом розчавлення. 
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 Для інтенсифікації процесу зневоднення паперу на пресах в 

другій фазі слід підтримувати високий лінійний тиск та високу пористість 

сукна у стисненому вигляді. 

 На вихідній стороні зони контакту пресових валів (фаза третя) 

тиск на сукно та папір поступово зменшується. Відновлюється товщина 

паперу та сукна, а також пружна обгумовка валу. Із зникненням тиску 

градієнт гідравлічного тиску спадає до нуля і теоретично можливе 

утворення часткового вакууму, при цьому в твердій структурі (волокнах) 

все ще можуть діяти напруження стиснення.  

 Дослідним шляхом встановлено, що в третій фазі папір вбирає 

вологу із сукна, що є негативним ефектом. 

 Для інтенсифікації процесу пресування слід вести роботу в 

наступних напрямках, а саме: 

1. Використання башмачних пресів для збільшення зони 

пресування.  

2. Використання гарячих пресів для підвищення температури 

полотна в пресовій зоні для часткового випарювання вологи з полотна.  

3. Кондиціювання та очистка пресового сукна. Зменшення 

вологості сукна перед надходженням до зони пресування збільшить 

вологовміст сукна. 

4. Розробка нових технологій виготовлення сукон, направлених 

на зменшення гідравлічного опору. 

 

Перелік посилань: 

1. Примаков С. Ф., Барбаш В. А. Технология бумаги и картона: 

Учебное пособие для вузов. – М.: Экология, 1996. – 304 стр. 

2. Чичаев В. А. Оборудование целлюлозно-бумажного производства. 

М.: Лесная промышленность в двух томах. Том 1. Оборудование для 

производства волокнистых полуфабрикатов, 1981, – 398с. 
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УДК 676.05  
КАЛАНДР МАШИННИЙЗ РОЗРОБКОЮ ВАЛА З 

ГІДРОПІДТРИМКОЮ СОРОЧКИ 
ст. викл. Вознюк Т.А., студент Шаповаленко О.О.  

Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут" 

 
Целюлозно-паперове виробництво – одна з найважливіших галузей 

сучасної промисловості в Україні. Це доволі складне багатоопераційне 
виробництво, яке споживає велику кількість різноманітних видів 
волокнистих напівфабрикатів, природної сировини та хімічних продуктів. 
Також воно пов’язане з великими витратами теплової та електричної 
енергії, свіжої води та інших ресурсів і супроводжується утворенням 
виробничих відходів та стічних вод. Але, попри великі затрати, 
целюлозно-паперове виробництво має велике значення для держави. 

У зв’язку з тим, що обробка паперу на суперкаландрі потребує 
значних затрат енергії та трудомістка, від цієї операції намагаються 
відмовитись, передбачивши перед цим заходи з покращення якості 
обробки на каландрі машинному. Тому питання розробки нових більш 
економічних, безвідхідних та модернізації існуючих конструкцій каландра 
шляхом підвищення ефективності використання ресурсів і зниження 
енерго- і матеріалоємності виробництва паперу зараз дуже актуальне. 

Для підвищення якості картону, надання йому відповідного 
товарного вигляду і забезпечення довговічності його піддають обробці. Як 
правило, всі види картону піддаються каландруванню безпосередньо в 
оздоблювальній частині папероробної машини. Для цього в машину після 
сушильної частини встановлюють машинний каландр. Він складається з 
декількох металевих полірованих валів, розташованих один над одним. 
Проходячи між ними, полотно картону стискається під дією зусиль 
притискання. В результаті зменшується товщина і вирівнюється поверхня 
картону, підвищується його гладкість, щільність і знижується пористість. 
Але внаслідок значних розмірів валів дуже тяжко досягти бажаних 
результатів, 
оскількипіддієюсилитяжіннявідбуваєтьсяпросіданнясередньоїчастини 
валу, і порушується однорідність по товщині картону, що є великим 
недоліком в подальшому його використанні. 

Питання розробки, вдосконалення та модернізації нових та існуючих 
конструкції каландра шляхом підвищення ефективності його 
використання, а також зниження енергозатрат є дуже актуальним.  

Метою роботи є модернізація каландра машинного картоноробної 
машини з розробкою двох валів з гідропідтримкою сорочки та обдувом 
сорочки вала. Розроблюваний каландр дозволяє покращити гладкість 
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картонного полотна, досягти рівномірного профілю по всій товщині 
полотна картону і підвищити продуктивність картоноробної машини.  

 
1 – вали плаваючі; 2 – вал приводний; 3 – вал проміжний; 4 – станинна; 5 – тяга 

підйому й притискання валів; 6 – тяга з’єднувальна; 7 – важіль валу; 8 – коромисло 
верхнє; 9 – електродвигун механізму підйому валів; 10 – черв’ячний редуктор 

механізму підйому валів; 11 – гвинт підйому валів; 12 – притискач діафрагмовий; 13 – 
коромисло нижнє; 14 – упори підйому та притискання валів; 16 – діафрагмовий 

механізму вилегчування валів, 17 – вал верхній 
Рисунок 1 - Базова конструкція каландра 

 
Для досягнення цієї мети сформульовано такі основні задачі:  
- провести аналіз існуючих конструкцій та вибір складових частин, 

які 
Задовольняють вимогам сучасної промисловості;  
- провести конструктивні розрахунки, необхідні для перевірки 

надійності 
та працездатності основних елементів конструкції каландра;  
- запропонувати шляхи вдосконалення конструкції каландра.  
На даний момент запропоновано провести модернізацію каландра 

машинного шляхом заміни верхнього та нижнього вала валами з 
регульованим прогином, що дасть змогу збільшити і вирівняти лінійний 
тиск в захваті валів. Для покращення показників каландрування та 
зменшення кількості обривів картонного полотна доцільно встановити 
повітряні сопла які додатково нагрівають вал саме в тих його частинах, де 
помічене незначне відхилення від товщини полотна картону і 
забезпечують повне усунення вказаного недоліку.  

Здійснено патентний пошук і встановлено, що конструкція каландра 
є патентоздатною. 
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СЕКЦІЯ 3 

 

«МАШИНИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ 

ВИРОБНИЦТВ» 
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УДК 665.642.26 

Горизонтальний теплообмінник з плаваючою головкою для 

попереднього підігріву мазуту 

асист. Гулієнко С.В. студент Беленков А.Ю 

Національний технічний університет України 

―Київський політехнічний інститут‖ 

 

Установка вісбрекінгу з вакуумним блоком призначена для зниження 

в’язкості сировини - гудрону з установок вакуумної перегонки за рахунок 

процесу термічного крекінгу в м’яких умовах. Зниження в’язкості дозволяє 

зменшити кількість високоякісних дистилятів, яку необхідно додавати до 

вісбрекінг-залишку для отримання товарного продукту – мазуту М 100. 

Крім того, на установці вісбрекінгу виробляють легкий і важкий вакуумні 

газойлі - сировина установки каталітичного крекінгу. 

Мазут  М100 – дуже важливий вид нафтового палива, яке 

використовується у якості котельного палива в енергетиці, хімічній  

промисловості та інших галузях господарства. Його виготовляють з 

продуктів прямої перегонки нафти з залученням крекінг залишків, 

екстрактів, гудронів, напівгудронів, асфальтосмолистих речовин та інших 

важких продуктів переробки нафти [1]. 

Одним з поширених технологічних процесів отримання котельного 

палива є вісбрекінг (легкий крекінг) [1]. Установка вісбрекінгу з 

вакуумним блоком призначена для зниження в'язкості сировини - гудрону 

з установок вакуумної перегонки за рахунок процесу термічного крекінгу в 

м'яких умовах. Зниження в'язкості дозволяє зменшити кількість 

високоякісних дистилятів, яку необхідно додавати до вісбрекінг-залишку 

для отримання товарного продукту - мазуту М 100. Сировиною даної 

установки є гудрон, що отримується на установках вакуумної перегонки із 

суміші арланської і західносибірських нафти у співвідношенні 50:50. 

Процеси термічної переробки нафти потребують великих затрат 

теплової енергії, тому для підвищення енергоефективності та 

економічності процесу велике значення мають процеси утилізації теплоти. 

Метою даної роботи є розробка конструкції і проектування 

високоефективного горизонтального теплообмінника з плаваючою 

головкою для попереднього підігріву мазуту перед подачею у піч.  

Виконані патентні дослідження дозволили вдосконалити 

конструкцію розробленого апарата. Суть вдосконалення полягає у 

інтенсифікації теплообміну. 

Поставлена задача вирішується в такий спосіб: заміною системи 

перегородок пропонованих у прототипі на систему перегородок, яка 
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виконується, таким чином, щоб направлення потоку відбувається по 

гвинтовій лінії, що забезпечує найбільш повне поперечне обтікання 

трубочок; зміною положення патрубків для міжтрубного простору таким 

чином, щоб рух речовини відбувався тангенційно з додатковим 

закручуванням. 

Пристрій працює таким чином (рисунок 1). Речовина, яку нагріваємо 

поступає і виходе через патрубки 7 для трубного простору, циркулюючи в 

теплообмінних трубах 4, в той час коли нагрівник поступає через штуцера 

6 для між трубного простору і циркулює у між трубному просторі. 

Перегородки 5, встановлені в кожусі 3, направляють потік у міжтрубному 

просторі  по спіралі. 

 
Рисунок 1. – Схема теплообмінника 

 

Теплообмінники запропонованої конструкції можуть бути 

встановлені горизонтально чи вертикально, бути дво-, чотирьох- чи 

шестиходовими по трубному простору. 

Запропоновані вдосконалення дозволяють спростити виготовлення 

та експлуатацію апарата і забезпечує ефективний теплообмін між 

речовинами у трубному та міжтрубному просторах.  

Перелік посилань: 

1. Справочник нефтепереработчика: Справочник/Под ред. 

Г. А. Ластовкина, Е. Д. Радченко и М. Г. Рудина. – Л.: Химия, 1986. – 

648 с., ил. 
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УДК 66.048.3 

Блок відпарювання кислих стоків у виробництві сірки  
к.т.н., доц. Лукашова В.В., 

студент Войцеховська Є.М., студент Рясенчук В.В. 
Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 
 

Блок відпарювання кислих стоків призначений для видалення 
сірководня і аміаку з кислої води, що утворюється на блоках гідроочистки 
дистилятів, сповільненого коксування, блоці виробництва сірки, а також 
що поступає з установок первинної очистки нафти.  

Відпарювання сірководню і аміаку здійснюється у відпарній колоні, 
обладнаній трапецієвидними клапанними тарілками. Нагрів сировини 
відпарної колони здійснюється за рахунок тепла кубового продукту. 
Тепло, необхідне для відпарювання, підводиться через паровий 
термосифонний рибойлер, де у якості гріючого агента використовується 
пара (Р= 1,1 МПа, Т=183 оС). Якість відпареної води дозволяє повторно 
використовувати її на блоках гідроочистки дистилятів, сповільненого 
коксування, а також як промивну воду при знесолюванні нафти на 
установках первинної очистки нафти. 

Для зниження корозії системи введення верхнього продукту 
відпарної колони в трубопровід зрошування передбачена подача інгібітору 
корозії ЄС-1030А. Щоб виключити кристалізацію бісульфіду амонію, що 
може привести до забивання устаткування, температура зрошування у 
колонні має підтримуватись не нижче 90 оС. 

Для зменшення скріплення аміаку в потік кислої води подають 20% 
розчин лугу. При додаванні необхідної кількості лугу показник рН 
кубового продукту відпарної колони має знаходитися в інтервалі 
від 7,5 до 9,0. 

Одним з основних апаратів блоку відпарювання кислих стоків є 
ректифікаційна колонна, де реалізується процес багатокомпонентного 
відпарювання.  

Для розрахунку цього процесу були проаналізовані основні методи 
багатокомпонентної ректифікації. Більшість відомих методик можна 
розділити на дві основні групи, які відрізняються вибором незалежних 
змінних: методика Тілє-Геддеса та методика Льюіса-Матісона [1, 2, 3]. 

Принцип методики Льюіса-Матісона  полягає в тому, що в якості 
незалежних змінних вибирається розподіл кожного компонента між 
дистилятом і кубовим залишком [2]. Також цей метод називають методом 
зустрічних  розрахунків або метод «від тарілки до тарілки» [3]. В основу 
цього методу покладено розрахунок, при якому вичерпна частина колони 
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розраховується в напрямку від куба до тарілки живлення, на яку поступає 
вихідна суміш, а укріплююча частина – від дефлегматора до тарілки 
живлення. Невідповідність результатів розрахунку складу продуктів на 
тарілці живлення, що отримані при розрахунках за двома напрямами, 
слугує підставою для корекції заданого вихідного складу продуктів. Далі 
задаються новим складом продуктів і визначають склади основних 
компонентів на тарілці живлення і т.д. Розрахунок здійснюють до тих пір, 
поки склади на ній не стануть однаковими. Метод «від тарілки до тарілки» 
найбільш трудомісткий, але найбільш точний і надійний [3]. 

По методиці Тілє-Геддеса [2] в якості незалежних змінних 
використовуються температури на тарілках колони. При цьому необхідно 
знати число тарілок в кожній секції колони, кількість, склад і стан 
живлення. А також задатися ще двома змінними, наприклад кількістю 
дистилята D і флегмовим потоком L0.  

Методи Тілє-Геддеса та Льюіса-Матісона використовуються також з 
використанням теплових балансів.  

Теплові баланси використовуються для визначення величин потоків 
в колоні. При поєднанні теплових балансів з методикою Тілє-Геддеса 
розрахунок з заданими наближеннями проводять, виходячи з 
співвідношення L/V і температурних профілів, і отримують покращені 
значення складу і температури. 

Вирішення рівнянь, які характеризують процес на кожній тарілці, по 
методиці Льюіса-Матісона проводиться при розрахунку по висоті. 
Виходячи з заданих величин потоків і розподілення продуктів розділення, 
використовують розрахунки для всієї колони за найденими температурами 
і складом згідно методики Льюіса-Матісона. 

Остаточно, для розрахунку колони для відпарювання кислих стоків 
використовувався метод «від тарілки до тарілки» [3], як найбільш точний 
та рекомендований для розрахунків промислового обладнання. Розробка 
програми комп’ютерного розрахунку дозволяє проаналізувати роботу 
колони і визначити необхідну кількість тарілок. 

Перелік посилань: 
1. Дж. Пери. Справочник инженера-химика: в 2 т. / [Перевод с англ. 

под. ред. Жаворонкова Н.М.] – М.: Химия, 1969 – т. 2. – 640 с.  
2. Холланд Ч.Д., Многокомпонентная ректификация / [Перевод с англ.] 

– М.: Химия, 1969 – 352 с. 
3. Кузнецов А.А. Расчеты процессов и аппаратов 

нефтеперерабатывающей промышленности / Кузнецов А.А., 
Кагерманов С.М., Судаков Е.Н.; Изд. 2-е, пер. и доп. – Л.: Химия, 
1974 – 344 с. 
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УДК 665.65 
Інтенсифікація роботи кожухотрубного теплообмінного апарату 

у схемі термічного крекінгу нафтопродуктів 
к.т.н., доц. Швед М.П., студент Горобинський С.С. 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут» 

 
Сучасні вимоги до асортимента та рівня якості нафтопродуктів 

визначають основні напрямки технічного процесу. Поглиблення переробки 
нафти стає можливим після введення в схему комплексної переробки 
нафти установок термічного та каталітичного крекінгу, гідрокрекінгу, 
коксування дистилятної сировини та залишків перегонки, які дозволяють 
отримати додаткову кількість світлих нафтопродуктів.  

Разом з ростом попиту на дистилятні нафтопродукти (бензин, гас, 
авіаційне пальне, тощо) виникає необхідність більш широкого 
використання вторинних процесів переробки нафти, що особливо 
актуально при переробці важких нафт. Основні процеси, що протікають 
під час отримання світлих нафтопродуктів – ректифікація, підігрів та 
охолодження сировини та отриманих продуктів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – піч важкої сировини; 2 – піч легкої сировини; 3 – камера реакційна; 4 – 
випарник високого тиску; 5 – газосепаратор високого тиску; 

6 – холодильник;   7 – конденсатор-холодильник; 8 – колона ректифікаційна;9 –
 випарник низького тиску; 10 – газосепаратор низького тиску;11 –  конденсатор-

холодильник; 12, 21 – холодильник; 13 – теплообмінник;14 – 20 – насоси. 
Рисунок 1 – Схема термічного крекінгу 

 
Схема, яка наведена на рисунку 1, застосовується для термічного 

крекінгу нафтопродуктів. Установка працює наступним чином: сировина 
(гудрон) насосом 14 через теплообмінник 13 подається в нижню частину 
ректифікаційної колони 8 та одночасно у верхню частину випарника 
низького тиску 9. З випарника 9 сировина, розбавлена важкими 
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газойлевими фракціями, направляється у низ колони 8. Кубовий залишок 
насосом 18 з нижньої частини 8 подається до печі важкої сировини 1, де 

підігрівається до температури K763723 , а далі до верхньої частини 
виносної реакційної камери 3. 

З середньої частини ректифікаційної колони 8 газойлеві фракції 
насосом 19 подаються до печі глибокого крекінгу 2, де підігріваються до 

температури  K823813 , далі також до верхньої частини 3. 
Від  важких продуктів крекінгу, що надходять з реакційної камери 3, 

у випарнику високого тиску 4 відокремлюється крекінг-залишок, який 
подається у випарник низького тиску 9, та легкі продукти крекінгу, які 
подаються як гріюча пара колони 8. З нижньої частини 9 насосом 16 через 
теплообмінники 13, 12 очищений крекінг-залишок подається на склад. З 
середньої частини 9 продукція насосом 17 подається на зрошення колони 
8. З верхньої частини випарника 9 суміш етану і газойлю через 
холодильник 11 подається до сепаратора 10, звідки відбирається етан, який 
через холодильник 21 подається на склад, а газойль, що сконденсувався, 
насосом 15 частково подається на склад, а частково – на зрошення 
верхньої частини випарника 9.  

З верхньої частини 8 суміш газу і бензину направляються на 
охолодження у холодильник 7 та розділення у газосепараторі 5. Газ 
подається у холодильник 6, де попередньо охолоджується, а частково у 
суміші зі сконденсованим бензином насосом 20 подається на склад та на 
зрошення верхньої частини колони 8. З холодильника 6 газ подається на 
склад.  

Як видно із вищеприведеної схеми, більшість апаратів пов’язані  з 
теплообміном, тому досконалість і ефктивність самої схеми залежить від 
теплообміної апаратури. Важливим в схемі виробництва етану є 
теплообмінник 6, тому що після реакції утворюється суміш бензину та 
етану, що не відділився на попередніх етапах розділення. Для досягнення 
необхідної концентрації етану в суміші, перед відгонкою у колонах, її 
охолоджують до 323 К.  

Для теплообміника 6 пред’явлені підвищені вимоги по 
температурному режиму роботи, а підвищення точності температурного 
режиму для суміші на виході з теплообміного апарата дозволяє отримати 
більш якісну продукцію та підвищіти продуктивність виробництва . 

Враховуючи, що витрати етану мають досить високе значення, а 
також невисокі значення теплоємності та теплопровідності теплоносіїв, 
можна зробити висновок, про необхідність великої площі теплообміну. На 
основі аналізу наукової літератури можна запропонувати модернізацію 
кожухотрубного теплообміниика шляхом встановлення перемішуючих 
пристроїв (турбін з лопатками) в кришках апарату для турбулізації потоку 
на вході в трубний простір та перемішування теплоносія у вихідній 
кришці, що забезпечує високу інтенсифікацію процесу теплопередачі та 
однорідність температурного поля теплоносія на виході із теплообмінника.  
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УДК 036.7 
Інтенсифікація виробництва поліформальдегіду 
к.т.н., доц. Швед М.П., студент Жернокльов О.С. 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут» 

 
З часом в народному господарстві з’являється все більше виробів з 

полімерів, через  порівняно невелику ціну, незначну густину та значну 
антикоризійність.  Основне місце займає поліформальдегід, який є одним з 
найбільш жорстких та твердих термопластів. Цей матеріал 
використовується в машинобудуванні, будівництві, медицині та інших 
галузях. На сьогоднішній день існує ряд технологічних схем для 
виробництва поліформальдегіду [1,2]. Найчасиіше виробництво 
поліформальдегіду проводять сополімеризацією триоксана з диоксиланом, 
рисунок - 1 [3]. 

У полімеризатор 4 поступають на сополімеризацію: 50%-ний розчин 
триоксану в бензині з мірника 1, 10%-ний розчин діоксолану з мірника 2 і 
3%-ний розчин каталізатора (дібутілефірат трьох-фтористого бору) з мірника 
3. Для прискорення отримання розчинів мірники 1 і 2 обігріваються гарячою 
водою. Процес сополімеризації протікає при 65°С, в реакцію при цьому 
вступає 85% триоксану. 

Тепло, що виділяється в процесі полімеризації, відводиться водою 
через водяну сорочку, а також частковим випарюванням бензину. Щоб 
запобігти можливій кристалізації і осадженню триоксану на стінках 
апарату, в нижню частину сорочки полімеризатора подається вода не 
нижче 55°С, а у верхню частину сорочки - не нижче 75°С (температура 
плавлення триоксану 62°С). Леткі продукти з полімеризатора 
потрапляють в кожухотрубний холодильник 5, конденсуються і 
повертаються в аппарат 4. 

Після закінчення полімеризації реакційну масу охолоджують до 
50—55°С шляхом розбавлення її бензином і переливають в апарат 6 для 
додаткового розбавлення суспензії бензином. З апарату 6 суспензія 
подається насосом (насоси на схемі не показані) в змутнювач 7 для 
відстою, а потім на центрифугу 8, де віджимається матковий розчин 
триоксану, що не вступив в реакцію і який далі прямує на регенерацію 
триоксану. 

З центрифуги 8 паста сополімера поступає в бункер 9, з якого 
шнеком передається в змутнювач 10 для розбавлення зм'якшеною 
водою. Отримана суспензія перекачується насосом в апарат для 
стабілізації 11. Залишки бензину з водою видаляються з апарату при 
68—70°С, потрапляють в холодильник 12, конденсуються і прямують на 
розділення. Суспензія полімеру після видалення бензину піддається 
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термообробці протягом 3 год при температурі 130—140°С і тиску 5 атм. 
Перед термообробкою в суспензію додають 4—6%-ний аміак, який 
зв'язує формальдегід, що виділяється, утворюючи Уротропін. 
Стабілізована суспензія полімеру прямує з апарату 11 в змутнювач 13 
для розбавлення зм'якшеною водою, після чого перекачується насосом в 
центрифугу 14 для віджимання маточника і протитечійного відмивання 
від аміаку і Уротропіну. З центрифуги сополімер подається в бункер 15, 
звідти транспортується у вакуум-сушарку 16, де висушується до 
залишкової вологості 0,2%. Сухий сополімер поступає в змішувач 17 
для змішення із стабілізуючими і іншими добавками, після чого прямує 
в гранулятор 18. Гранульований сополімер упаковується і поступає на 
склад. 

 
1-3 – мірник; 4 – полімеризатор; 5,12 – холодильник кожухотрубний; 6 – апарат для 

розбавлення суспензії; 7,10,13,17 – змутнювач; 8,14 – центрифуга; 9,15 – бункер;  
11 – апарат для стабілізації; 16 – вакуум сушарка; 18 – гранулятор. 

Рисунок 1 - Схема процесу виробництва поліформальдегіда (сополімера). 
 

В представленій схемі в  більшості апаратів в технологічному 
процесі відбуваються теплові процеси. Більш точне регулювання 
температур дає можливість півищити продуктивність виробництва на 2-4% 
з одночасним підвищенням якості продукції. З цією метою було 
вдосконалено теплообмінник, встановивши в міжтрубному просторі 
замість звичайних стяжок, стяжки з гвинтовим шнеком, через що потік 
буде закручуватись і додатково турбулізуватись, що призведе до 
інтенсифікації процесу теплообміну. 

Перелік посилань: 
1. Шпик И.Ш., Азерский С.А. Технология пластических масс. М., 

«высшая школа» 1975 – 457 с 
2. Ениколопян Н. С., Вольфсон С. А. Химия и технология 

полиформальдегида. М., «Химия» 1968 - 288 с. 
3. www.rusplast.com 
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УДК62 – 68 

Інтенсифікація роботи абсорбера – випарника у абсорбційному 

термотрансформаторі 

асист. Корінчук Д.М ., студент Захлебняк М.В., Муляр В.П. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Проблеми енергозбереження на даний час мають важливе 

значення в першу чергу в зв’язку з обмеженістю природних ресурсів 

[1]. 

Аналіз роботи компресійного термотрансформатора (КТТ) і 

абсорбційного термотрансформатора (АТТ) показав, що АТТ   працює 

більш ефективно, не дивлячись на те, що холодильний коефіцієнт АТТ 

менше відповідного коефіцієнта для компресійної машини, оскільки 

відносна ефективність цих машин визначається не тільки кількістю, але 

і видом затраченої енергії. Отримання холоду та  теплоти в АТТ 

реалізується не шляхом безпосередньої затрати механічної енергії, а за 

допомогою використання тепла невисокого потенціалу, наприклад, 

теплові викиди ТЕЦ, теплові викиди хімічної промисловості та ін [1,2].  

Здійснюючи зворотний термодинамічний цикл на низькокиплячій 

робочій речовині,  АТТ черпають поновлювану низькопотенційну 

теплову енергію з навколишнього середовища, підвищують її потенціал 

до рівня, необхідного для теплопостачання, витрачаючи в 1,2 – 2,3 рази 

менше первинної енергії, ніж при прямому спалюванні палива. 

Зменшити незворотність процесів тепломасообміну і розширити 

зону дегазації розчину, а, отже, підвищити термодинамічну 

ефективність АТТ, дозволяють схеми із ступеневими процесами в 

абсорбері та генераторі. Цикл АТТ із ступеневою регенерацією розчину 

характеризується значно вищими енергетичними показниками. 

Теоретичний тепловий коефіцієнт циклу з двоступеневою регенерацією 

в 2,5 рази вищий за аналогічний показник одноступеневого циклу. При 

цьому на 20 – 30 % скорочується кількість теплоти, що відводиться в 

навколишнє середовище [2]. 

Принципова схема абсорбційного термотрансформатора з 

двоступеневою регенерацією сорбента представлена на рис. 

Слабкий розчин LiBr із концентрацією 2c , що виходить із 

абсорбера – 1, нагрівається до 3t  у теплообміннику (ТО) низького тиску 

– 7. Далі, пройшовши ТО високого тиску – 8, розчин нагрівається до 4t  і 

подається до генератора високого тиску (ГВТ) – 6, де проходить 
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випарення слабкого розчину до концентрації 6c . Розчин іде на 

доупарювання у генератор низького тиску (ГНТ) – 3 і з концентрацією 

9c , охолодившись у ТО – 7 поступає в абсорбер – 1, де розпилюється і 

поглинає пари вологи. Вторинна пара холодоагенту на виході із ГВТ – 6 

подається у ГНТ – 3, конденсується і, змішуючись з холодоагентом на 

виході із конденсатора – 4, поступає у випарник – 2. У випарнику 

відбувається випарювання холодоагенту з утворенням пари внаслідок 

охолодження низькопотенційного теплоносія. В абсорбері, внаслідок 

поглинання пари, виділяється теплота сорбції, яка витрачається на 

нагрівання теплоносія тепломережі. Цикл повторюється. 

 
1 – абсорбер; 2 – випарник; 3 – генератор низького тиску;  

4 – конденсатор; 5 – насоси; 6 – генератор високого тиску; 

7 – теплообмінник низького тиску; 8 – теплообмінник високого тиску; 9 – 

підігрівач 

Рис. Принципова схема абсорбційного термотрансформатора  

 

Впровадження теплонасосних установок для одночасного 

виробництва теплоти і холоду дозволяє підвищити коефіцієнт 

використання палива до 90 – 92 % та знизити собівартість виробництва 

на теплових електростанціях у 2 – 2,5 рази. 

Перелік посилань: 

1. Л. В. Галимова «Абсобционные холодильне машины и теплове 

насосы», Астрахань 1997, 103 с. 

2. А. В. Бараненко, А. В. Попов, Л. С. Тимофеевский, О. В. Волков 

«Абсорбционные бромистолитиевые преобразователи теплоты 

нового поколения . Холодильная техника», 2001, № 4. –  

С. – 18 – 20. 
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УДК 66.045.122 
Вдосконалення технологічної схеми перегонки технологічного 

газу на газорозподільній станції шляхом модернізації горизонтального 
кожухотрубного теплообмінника 

К.т.н., доцент Ракицький В.Л ., студент Карпенко О.П. 
Національний технічний університет України 

―Київський політехнічний інститут‖ 
 
Сучасні вимоги до ассортименту та рівня якості нафтопродуктів 

визначають основні напрямки технологічного процессу. Разом з ростом 
попиту на дистилятні нафтопродукти (бензин, гас, авіаційне пальне, та ін..) 
виникає необхідність транспортування їх на значні відстані. Тому ця 
робота є актуальною. 

Метою даної роботи є проектування теплообмінника для 
охолодження газу в технологічній схемі на газорозподільній 
станції(рисунок 1). 

2000 325x10

325x10

57x5

57x5

57x5

2 34

4

1

3000

 
1 – горизонтальний кожухотрубний теплообмінник, 2 – вертикальний 

кожухотрубний теплообмінник, 3 – ємність для збирання та наступного використання 
води, 4 - вентилі 

Рисунок 1 – Технологічна схема ГРС для перегонки технічного газу 
 

Опис технологічного процесу. 
Газ із магістрального газопроводу проходячи через вузол прийому 

ОП (очисний пристрій) подається через вузол переключення до вузла 
очистки, підігріву та редукування. Після очистки газ надходить до 
теплообмінника для забезпечення температури газу на виході з ГРС не 
нижче 0 

0
С. Теплоносій у теплообмінник поступає від водогрійних котлів, 

розташованих  в опалювальній. Після підігрівання газ прямує до вузла 
редукування газу. Після вузла редукування, газ прямує до вузла обліку 
витрат газу та до вузла одоризації газу, розташованого на виході ГРС. Газ 
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на власні потреби відбирається після вузла одоризації, редукується та 
вимірюється, після чого подається на котли в опалювальну. Для 
управління пневмоприводними кранами передбачено вузол підготовки 
імпульсного газу, що встановлено перед відсічним вхідним краном на вузлі 
переключення ГРС. В обв’язці системи живлення кранів імпульсним газом, 
передбачені зворотні клапани та ресивер, що дає змогу управляти кранами 
при недостатньому тиску в магістральному трубопроводі. 

В роботі обґрунтовано вибір конструкції апарата, проведено 
розрахунок поверхні теплообміну, діаметра та висоти теплообмінника а 
також розрахунки на міцність основних деталей та вузлів конструкції. 
Виконано креслення технологічної схеми та креслення апарата. 

В роботі було проведено патентний пошук і проведено порівняння з 
аналогами, на базі чого були зроблені такі висновки: 

1. Вдосконалення теплообмінних апаратів йде у напрямку 
підвищення коефіцієнта теплопередачі, ефективності роботи, підвищення 
продуктивності, зниження енергетичних затрат. 

2. Найбільшими державами патентовласниками є: Японія, 
Франція, Німеччина, Велика Британія, США, Росія, Китай. 

3. Дослідження спрямовані на підвищення продуктивності 
теплообмінного апарата та ефективності теплообміну, зниження 
матеріалоємності та енергетичних затрат. 

Виконані патентні дослідження дозволили вдосконалити 
конструкцію теплообмінного апарата. Суть вдосконалення полягає в тому, 
що міжтрубний простір виконаний у формі шнека таким чином, що перші 
кілька витків ідуть з одним кроком, а потім крок зменшується і посередині 
теплообмінника перегородка буде пряма, яка плавно переходить у ту ж 
форму шнека тільки в протилежну сторону. Таким чином буде відбуватися 
більша турбулізація потоку, що призводить до підвищення коефіцієнта 
тепловіддачі, і як наслідок більший Рейнольдс. До вдосконалення 
належить розташування трубочок, яке виконано на основі шахового 
розташування труб шляхом зміни трикутника шахового розташування 
(φ=0

о
) на той чи інший кут (φ=15

о
, φ=30

о
 та φ=45

о
 по відношенню до 

напрямку потоку теплоносія). За рахунок зміни орієнтації розташування 
труб по відношенню до напрямку потоку теплоносія ефективність 
тепловіддачі може бути збільшена до 15% (по зрівнянню з шаховим 
розташуванням). 

Дано рекомендації по виготовленню та експлуатації пристрою, які 
гарантують його надійність та довговічність роботи. 

Перелік посилань: 
1. Касаткин А. Г. Основные процессы и аппараты химической 

технологии. - М.: Химия, 1971г.-484 с. 
2. Дитнерский Ю. И. Основные процессы и аппараты химической 

технологии. Пособие по проектированию. - М.: Химия, 1991г. -496 с. 
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УДК 665.644 

Полікапроамід- полімер конструкційного призначення.  

к.т.н., доц. Швед М.П., студент Косянчук В.О 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Полікапроамід (поліамід-6, капрон, перлон, силон, амілан, найлон-6, 
пласкон) – лінійний полімер капролактама, аліфатичний поліамід. Біла 
речовина, без запаху, молекулярна маса 10000 – 35000. Для полікапроаміда 

Характерні висока зносостійкість, стійкість форми при підвищених 
температурах. Стійкий до дії вуглеводнів, масел, спиртів, кетонів, ефірів, 
лугів, слабких кислот. Не піддається корозії, може працювати в солоній 
воді. Екологічно чистий. Має гігієнічний сертифікат на контакт з 
харчовими продуктами та питною водою. Розчиняються в крезолах, 
фенолах, концентрованих неорганічних кислотах, мурашиній та оцтовій 
кислотах. [5] 

В інертній атмосфері не розкладається навіть при його температурі 
плавлення. Полікапроамід довговічний навіть при постійному механічному 
навантаженні. Високі діелектричні характеристики полікапроаміда 
дозволяють використовувати його в радіо- та електротехнічних галузях 
промисловості. Має низький коефіцієнт тертя в парі з любими металами, 
добре і швидко приробляється. Може працювати без змазки в вузлах тертя. 

Забезпечує надійну та безшумну роботу пристроїв та механізмів. Як 
правило. В 1,5-2 рази знижує зношування пар тертя, підвищуючи їх 
ресурс.[4]   

Поліаміди є головними комерційними полімерами. Термопластичні 
поліаміди одержують або шляхом реакції між двома різними мономерами, 
або поліконденсацією одного мономеру.[1,2,3] 

Існують такі способи синтезу полікапроаміда поліконденсацією 
капролактама: 

1. Катіонна полімеризація. Реакція протікає ступінчато в 
безводному середовищі. В результаті при повній відсутності води 
виходить проміжний продукт - гідрохлорид N-амінокапроілкапролактама, 
який реагує з капролактамом, розкриваючи цикл та обусловлюючи 
полімеризацію. Каталізаторами катіонної полімеризації капролактама 
являються мінеральні кислоти(фосфорна кислота). Основною перевагою 
полімеризації капролактама в присутності фосфорної кислоти є протікання 
процесу при нормальному тиску за короткий проміжок часу. 

2. Аніонна полімеризація. При аніонній полімеризації 
капролактама найбільш широко використовують каталізатори Na, NaOH, 
NaHCO3, Na2CO3 в присутності сокатализаторів. Ефективними 
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активаторами полімеризації капролактама являються амінокислоти. В 
присутності цих з’єднань полімеризація капролактама протікає без 
індукційного періоду, завдяки чому значно прискорюється процес. Під 
дією амінокислот капролактам полімеризуєтся при нормальному тиску. 
Значний вплив на швидкість полімеризації робить склад амінокислоти. 

3. Гідролітична полімеризація. Полікапроамід отримують 
полімеризацією капролактама під дією води в присутності каталізатора 
(сіркова, фосфорна, оцтова або адипінова кислота). Процес проводять по 
періодичній або безперервній технологічній схемі при 240-270°C та 1,5-2,5 
МПа. Вміст в полікапроамиді низькотемпературної водорозчинної фракції 
(капролактама та його олігомера) досягає 5-11%. 

Інший спосіб синтезу полікапроаміда проходить шляхом реакції між 
двома різними мономерами. Переважно в якості поліамідостворюючих 
мономерів використовують суміш солі амінокислоти, одержаної шляхом 
змішування кислот, з діаміном у стехіометричних кількостях у воді. 
Синтез відбувається в присутності гетерогенних каталізаторів на основі 
кислот Бренстеда або фосфорної кислоти. 

Синтез полікапроаміда шляхом реакції між двома різними 
мономерами є найбільш економічно вигідним серед інших, оскільки дає 
кінцевий продукт без необхідності додавання води до реагентів і без 
проміжної стадії утворення солі. Спосіб здійснюється безперервно з більш 
короткими проміжками часу перебування розплавлених реагентів и 
розплавленого полімеру у високотемпературних ділянках процесу, чим 
виключається надмірний термічний вплів на реагенти і продукт, та 
знижуються енергозатрати на проведення процесу. 

Перелік посилань: 
1. И.Ш. Пик, С.А. Азерский Производство полимеров и пластмасс. М. 

Высшая школа, 1975 г.375с. 
2. Брацихин Е.А. Технология пластических масс Изд.3. Л Химия 

1982г,–328 c., ил. 
3. Патент України  UA 74846 C2 Бюл. №2, 2006р «Спосіб виробництва 

поліамідів» Тьеррі Ж., Ельф М. (FR). 
4. А.И. Артеменко, Органическая химия и человек. М., «Просвещение», 

2000, 80 с. 
5. А.П.Писаренко, З.Я. Хавин, Курс органической химии, М. «Высшая 

школа», 1975, с.510 
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УДК 66.045 

ВИРОБНИЦТВО ПОЛІЕТИЛЕНУ НИЗЬКОГО ТИСКУ 

ГАЗОФАЗНИМ МЕТОДОМ 

к.т.н., доц. Швед М.П., студент Кравчук М.А. 

Національний технічний університет України 

"Київський політехнічний інститут" 

 

Широке місце у народному господарсті займають вироби із 

поліетилену низького тиску (ПЕНТ) : плівки, труби, профільно-погонажні 

вироби. 

Поліетилен – це синтетичний, термопластичний, неполярний 

полімер, що належить до класу поліолефінів. Тверда речовина білого 

кольору. Випускається у формі поліетилену низького тиску (0,05 – 2,5 

МПа) поліетилену середнього тиску (3,5 – 7 МПа) і поліетилену високого 

тиску (120 – 250 МПа).  

ПЕНТ отримують двома методами: 

1) Суспензійним – так називають полімеризацію, що протікає в 

краплях мономеру, диспергованих у рідкому середовищі. При цьому 

краплі мономеру поступово перетворюються у тверді полімерні частинки: 

порошок, гранули, бісер або перлини. Тому суспензійну полімеризацію 

називають також гранульною, бісерною або перлиновою. 

2)  Газофазний метод – це різновид полімеризації в середовищі 

мономеру. Прикладом промислового здійснення газофазної полімеризації є 

полімеризація етилену при тиску 2,2 МПа і температурі 100 – 105ºС у 

присутності хроморганічних на силікатних носіях [3]. 

Застосування газофазного методу виробництва ПЕНТ сприяє 

спрощенню технологічної схеми, більш раціональному використанню 

матеріальних ресурсів та зниженням навантаженням на єкологію. Але 

відсутність розчинника при газофазній полімеризації етилену ускладнює 

відведення теплоти реакції. Проте при проведенні процесу під тиском не 

нижче 1 МПа сам етилен є гарним тепловідвідним агентом за умови його 

циркуляції через виносні холодильники. Добавка водню в якості 

регулятора молекулярної маси полімеру значно покращує умови 

відведення теплоти[2]. Тому труднощі реалізації газофазного методу в 

промисловості пов'язані головним чином з необхідністю підтримки 

утворюваного полімеру в стані стійкого киплячого шару, а також з 

можливим забиванням порошком циркуляційного контуру. 

Під час апаратурного оформлення процеса з реактором, що працює в 

режимі киплячого шару, перевагу віддають гетерогенним каталізаторам, 

адсорбованим або хемосорбованим на носії, висока насипна щільність яких 
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обумовлює різке зниження їх винесення із реакційного середовища з 

циркулюючим газом. Використання "однокомпонентного" каталізатора, 

що в готовому вигляді надходить в реактор, сприяє його рівномірному 

розподілу в реакційному об'ємі. Каталізатори, застосовувані в газофазному 

процесі, повинні відрізнятися високою активністю і не викликати 

обростання полімером  внутрішніх поверхонь реакторного вузла[1].  

Із ПЕНТ, що виготовляється газофазним методом, виготовляють, 

шляхом екструзії, термозбігаючі та повітряно-кулькові плівки. Слід 

зауважити, що крім поняття «термозбігаюча» плівка використовують 

терміни «всідаюча», «термозбіжна» і навіть «друга шкіра» («скін-

упаковка» - від англ. Skin - шкіра), що в принципі одне й те саме. До них 

прийнято відносити плівки, що володіють здатністю при відповідному 

нагріванні скорочуватись (до 50% і вище). Такі плівки використовуються 

при термовакуумному пакуванні продуктів різної конфігурації, наприклад 

тушок птиці, на зразок «другої шкіри».[3] 

Як правило, газофазний ПЕНТ випускають у вигляді стабілізованих 

гранул діаметром 2-5 міліметрів в забарвленому і незабарвленому вигляді. 

Але можливий промисловий випуск ПЕНТ і у вигляді порошку [3]. 

Перелік посилань: 

1. З.В. Архипов, В.А. Григорьев Полиэтилен низького давления: 

Научно технические основи промышленного синтеза. – Л: Химия, 

1980. – 240с., ил. 

2. И.Ш. Пик, С.А. Азерский Производство полимеров и пластмасс. М. 

Высшая школа, 1975 г.375с. 

3. Наукові статті журналу «Полимерные Материалы» : 

а. Описание и марки полимеров – Полиэтилен 

http://www.polymerbranch.com/catalogp/view/4.html 

б.  Экологическая оценка упаковок, изготовленных из различных 

материалов К. Колерт, д-р, профессор, Kloeckner Pentaplast 

GmbH & Co. KG http://www.polymerbranch.com/ 

2a084e55c87b1ebcdaad1f62fdbbac8e/075b007a877a4e4221fb61f3a7e

369bd/magazineclause.pdf 
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УДК 665.642.26 

РОЗРОБКА ТЕПЛООБМІННИКА ДЛЯ НАГРІВАННЯ 

В’ЯЗКИХ НАФТОПРОДУКТІВ ВСЕРЕДИНІ ЗАЛІЗО-ДОРОЖНІХ 

ЦИСТЕРН 

асис. Гулієнко С.В., студентка Красуленко І.С., 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Перекачування в’язких нафтопродуктів по трубопроводах, таких як 

мазут, мастила, гудрон та інші ускладнюється через значні затрати енергії 

на подолання гідравлічного опору магістралей. Крім того можливе 

утворення коксу та інших твердих відкладень. Тому такі продукти 

доцільно перевозити залізничним чи морським транспортом. 

При перевезенні нафтопродуктів в залізничних цистернах 

відбувається їх загустіння, тому постає проблема зливу таких речовин. Для 

відновлення текучості нафтопродуктів їх необхідно обігріти. Підігрів 

в’язких  рідин в наш час є однією з важких технологічних проблем, яка 

досі не має ефективного вирішення. На сьогодні цей процес в основному 

здійснюють або нерухомими нагрівачами, або подачею гострого пару в 

об’єм  в’язкого  загустілого продукту. 

Передача теплоти від нагрівача здійснюється вільною конвекцією, 

інтенсивність якої для в’язких рідин дуже мала. Коефіцієнти тепловіддачі 

від пари до стінки нагрівача складає 6000...11000 Вт/(м²·К), а коефіцієнти 

тепловіддачі від стінки до в’язкої рідини, що нагрівається, не перевищує 

60...90 Вт/(м²·К). Наслідком цього є необхідність великих поверхонь 

нагріву, габаритів і маси нагрівальних пристроїв, великі витрати 

конструктивних матеріалів, а також довга тривалість підігріву і великі 

втрати теплової енергії. 

Враховуючи, що масштаби використання в’язких рідин великі і 

екстенсивні методи удосконалення методів їх нагріву приводить до 

невиправданих, але великих втрат енергії та часу, розробка ефективних 

методів підігріву в’язких нафтопродуктів в залізничних цистернах є 

актуальною задачею.  

Підігрів нафтопродуктів безпосередньою подачею гострого пару 

приводить до погіршення їх якості, внаслідок викликає необхідність 

довгого відстоювання. Для ряду нафтопродуктів, таких як мастила, 

моторні палива, безпосереднє застосування гострого пару взагалі 

недопустиме, щоб уникнути їх обводнення внаслідок чого застосовують 

різного роду змійовикові теплообмінники менш ефективні з точки зору 

теплообміну. 
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Злив розігрітого і зрідженого нафтопродукту здійснюється через 

нижній зливний патрубок в міжрельсовий жолоб. 

В таких системах доцільно використовуються пластинчаті 

теплообмінники, які є більш компактними і мають велику площу 

теплообміну. Крім того пластинчасті можна легко розбирати і складати, 

що дозволяє просто очищати їх від забруднень. Проте в традиційних 

конструкціях цей процес потребує виконання великої кількості 

складальних операцій і ручної праці. Оскільки при роботі з 

нафтопродуктами відкладення твердих речовин, таких як кокс, в 

теплообмінних пристроях, уникнути не можна, доцільно розробити таку 

конструкцію, яка б забезпечила можливість швидкого очищення поверхонь 

від забруднень та дозволила б уникнути великої кількості ручної роботи.      

Ця задача досягається наступним чином. В теплообмінному апараті 

(рисунок 1), що містить пакет теплообмінних пластин, нерухому та рухому 

плити, яка ковзає по направляючим, затискання пакету теплообмінних 

пластин здійснюється за допомогою гідравлічного преса, що складається з 

циліндра в якому встановлений поршень зі штоком, який іншим кінцем 

приєднаний до рухомої плити. 

 
 

пакет теплообмінних пластин; 2- рухома плита; 3- нерухома плита; 

4- направляючі; 5- гідравлічний прес; 6- циліндр; 7- поршень; 

8- шток; 9- насос; 10- перемикач 

Рисунок 1 – Схема апарата 

 

Встановлення гідравлічного преса, дозволяє швидке складання та 

розбирання пакету теплообмінних пластин без виконання механічних 

операцій, та очищення поверхні пластин від забруднення. 
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УДК 678.742.3 

Модернізація спірального теплообмінника 

в схемі виробництва полівенілхлориду 

cт. викл. Вознюк Т.А, студент Лавреха І. О. 

Національний технічний університет України 

 «Київський політехнічний інститут»  

 

Процеси теплообміну мають визначальне значення в хімічній, 

енергетичній, металургійній, харчовій і інших галузях 

промисловості. У теплообмінних апаратах тепловіддача від одного 

середовища до іншої через розділяючу їх пластину обумовлена 

низкою факторів і є багатоскладовим процесом. 

На сьогоднішній день виробництво полівенілхлориду (ПВХ) в світі 

набуває все більших обсягів, тому підвищення ефективності виробництва є 

дуже важливим. З ПВХ виробляють електроізоляцію, листи, труби, плівки, 

штучні шкіри, ПХВ волокна, лінолеум, взуттєві пластикати, меблеві 

кромки, грамплатівки, профілі для виготовлення вікон і дверей, також 

застосовується у медицині. 

У спіральних теплообмінниках поверхня нагрівання утворюється 

двома тонкими металевими листами, привареними до розділювальної 

перегородки (керну), і згорнутими у вигляді спіралей. Для додання листам 

твердості й міцності, а також для фіксування відстані між спіралями, до 

листів по обидва боки приварені дистанційні бобишки. Спіральні канали 

прямокутного перетину обмежуються торцевими кришками. 

В приведеній нижче схемі виробництва ПВХ, розглянуто рекуперацію 

теплоти за допомогою спірального теплообмінника – тобто по каналах, що 

утворює спіраль паралельно проходять розчин для полімеризації з 

температурою 20-40 °С (потік А на рис.1) і ПВХ з температурою близько 180 

°С (потік Б на рис.1), що віддає теплоту потіку А. Це дозволить зменшити 

витрати, необхідні для виробництва, але знизить температуру ПВХ на виході.  

 

Переваги спірального теплообмінника в порівнянні з пластинчатим у 

даній схемі виробництва ПВХ: 

−  компактна конструкція (наприклад, 700 м
2
 в 6 м

3
); 

− широкий робочий діапазон (10 – 100 % від розрахункового 

навантаження); 

− високі коефіцієнти теплопередачі; 

− висока турбулентність; 

− знижена забруднюваність; 

− легке очищення механічним і хімічним способом; 
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− відсутність обмежень при виборі величини зазору каналу; 

− масові витрати по обидва боки можуть значно відрізнятися; 

− великий вибір матеріалів ущільнень. 

 

Недоліки спірального теплообмінника в порівнянні з пластинчатим у 

даній схемі виробництва ПВХ: 

 − максимальний надлишковий тиск – 1 МПа; 

 − великі гідравлічні опори. 

 
 

1 − резервуар для зберігання сирої сировини; 2 − теплообмінник;  

3 − розділююча колона; 4 − ємкість для цільового компоненту. 

Потоки: А − сировина для полімеризації, t = 20-40 °C;  

Б – ПВХ, t = 180 °C; B – підігріта сировина, t = 150-190 °C; 

Г – охолоджений ПВХ t = 32-60 °C. 

Рисунок 1 − Принципова схема виробництва ПВХ[1]. 

 

Метою модернізації є рекуперація теплоти за допомогою спірального 

теплообмінника у схемі виробництва ПВХ. 

Застосування данної схеми виробництва дозволить зменшити 

витрати теплоти на виробництві ПВХ і  зменшити втрату теплоти в 

оточуюче середовище. 

 

Перелік посилань: 

1. Патент 4,200,734 США від 29.04.1980. 

2. http://reikon.ru/exchanger/spiral_type.html 

3. http://www.mashimpeks.ru/cat/st/ 

4. http://www.chemport.ru/chemical_encyclopedia_article_2936.html 
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УДК 66.045 

Відпарна колона для відгонки легких вуглеводнів розчиненого 

H2S від гідрогенізату   

к.т.н., доц. Ракицький В.Л., студент Остріков В.В. 

Національний технічний університет України 

―Київський політехнічний інститут‖ 

 

Підчас проходження виробничої практики на ВАТ 

"Укрнафтахімпроект" ознайомився з складом та  роботою секції 

гідроочистки дизельного палива. Технологічне призначення секції 

гідроочистки – переробка низькоякісної сировинної суміші, що 

складається із прямогонного дизпалива, легкого газойля коксування і 

дистиляту термічного крекінгу, вміст сірки в котрих перевищує допустиму 

величину, у товарний продукт –дизельне паливо і гас із ультранизьким 

вмістом сірки. Принципова технологічна схема наведена на рисунку 1. 

     

 
 

1 - теплообмінник, 2- колона, 3- насос, 4- колона, 5- холодильник, 

6 - водяний холодильник, 7-  рефлюксна ємність, 8- теплообмінник, 

9 - трубопровід, 10- трубопровід 

Рисунок 1- Технологічна схема гідроочистки дизельного палива 
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Опис технологічного процесу.  

Гідрогенізат по трубопроводу 10 під власним тиском проходить 

послідовно через трубний простір теплообмінників 1, де за рахунок тепла 

нижнього потоку колони 2– дизельного палива - нагрівається до 

температури 220 С, та подається на 5-ту тарілку відпарної колони 4. Гази і 

водяні пари з верху колони 4 поступають на конденсацію і охолодження в 

повітряні конденсатори-холодильники 5, потім доохолоджуються в 

водяному холодильнику 6, після чого газорідинна суміш поступає в 

рефлюксну ємність 7. В рефлюксній ємності 7 проходить відділення 

газової фази від рідини і відділення рідких вуглеводнів - нестабільної 

нафти - від води, яка збирається в ―грязьовику‖. Нестабільна нафта 

насосами 11 подається на верх колони 4  в якості зрошення, а балансова 

кількість насосами 3 виводиться за межі секції в секцію гідроочистки 

бензинів 9. Нижній продукт колони 4 під власним тиском подається в 

колону відгонки гасу 2.  

В роботі було проведено патентний пошук і проведено порівняння з 

рядом аналогів представлених в підручниках [1,2] та в патентах [3,4].  

Дослідження спрямовані на підвищення продуктивності масообмінного 

апарата, збільшення поверхні контакту фаз. Метою даної роботи є 

модернізація ректифікаційної колони для відгонки нафти від гідрогенізату. 

Модернізація полягає у покращенні процесу масообміну шляхом заміни  

клапанної тарілки даного типу на більш нове технологічне рішення даної 

конструкції тарілки.  

Пропонована конструкція клапанної тарілки, забезпечує розширення 

діапазону усталеної роботи і підвищення ефективності тарілки за рахунок 

зменшення провалу рідини, збільшення поверхні контакту фаз та 

зменшення віднесення рідини на тарілку, що розташована вище. 

 

Перелік посилань:  
3. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической 

технологии. - М.: Химия, 1971г.-484 с. 

4. Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической 

технологии. Пособие по проектированию. - М.: Химия, 1991г. -496 с. 

5. Патент UA 52082 A, 6B01D3/30, Пляцук Л.Д., Шевченко О.С., 

Васькін Р.А., Сумський Державний Університет. 

6. Патент SU 114342 A, B01D3/30, П.П. Ермаков,Днепровский ордена 

Трудового Красного Знамени химико-тохнологический институт им. 

Ф.Э. Дзержинского. 
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УДК678.748-2 

Виробництво полістиролу блочним 

 методом з неповною конверсією 

к.т.н., доц. Швед М.П., студент Петренко О.В. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Широке застосування полістиролу (ПС) та пластиків на його основі 

базується на невеликій вартості, простоті переробки і великому 

асортименті різноманітних марок. ПС має малу густину – 1060кг/м³, 

термічно стійкий до 105°С, усадка при литті 0,4-0,8%,  теплопровідність 

0,08-0,12 Вт/м·К, твердість по Брінелю 140-200 МПа. 

Сьогодні полістирольні пластики займають четверте місце в ряду 

великотонажних полімерів після поліетилену , поліпропілену і 

полівінілхлориду. В 2005 році світове використання полістиролу склало 

 15,2 млн. тон. Розподіл об’ємів виробництва за основними 

виробниками будівничих пластиків в світі приведено в таблиці 1. 

 

Таблиця 1: Розподіл виробництваполістирольних пластиків 

в світі за 2008 р. 

Країна 
Частка 

виробництва, % 

США 

Китай 

Японія 

Південна Корея 

Тайвань 

Великобританія 

Німеччина 

Росія 

26.9 

26.1 

14.3 

9.8 

7.6 

5.3 

4.6 

1.8 

 

Розрізняють 3 основних методи отримання ПС. 

Емульсійний (ПСЕ) – найбільш застарілий метод отримання. ПСЕ 

отримують в результаті реакції полімеризації стиролу в водному розчині 

лужних речовин при температурі 85-95°С. Даним способом можна 

отримувати полістирол з найбільшою молекулярною масою. 

Суспензійний (ПСС)   - полімеризація проводиться по періодичній 

схемі в реакторах.  Процес полімеризації проходить при поступовому 

збільшенні температури до 130°С під тиском. Результатом є отримання 

суспензії, з якої полістирол виділяють шляхом центрифугування, потім 
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його промивають та висушують. Даний метод в основному застосовується 

при виробництві пінополістиролу. 

Блочний метод. Розрізняють дві схеми виробництва: з повною і 

неповною конверсією. Полімеризацію проводять по-стадійно в середовищі 

бензолу – спочатку при температурі 80-100°С, а потім при температурі 

100-220°С. За методом неповної конверсії реакція припиняється при 

степені перетворення стиролу в полістирол 50-60%, за методом повної 

конверсії степінь перетворення становить 80-90%. Стирол-мономер, який 

не прореагував, видаляють з розплаву полістиролу під вакуумом, 

знижуючи остаточний вміст стиролу в полістиролі до 0,01-0,05%. 

Перевагою методу неповної конверсії є висока швидкість реакції та велика 

продуктивність, недолік – наявність мономеру, який необхідно видаляти. 

Стирол-мономер повертається на полімеризацію. Полістирол, отриманий 

блочним методом, відрізняється високою чистотою.   

На рисунку 1 наведено елемент ділянки  технологічної схеми 

отримання полістиролу блочним методом. Виробництво полістиролу за 

зазначеною схемою у великій мірі залежить від теплообмінника 1 робота 

якого визначає температуру маси, яка поступає в реактор 2 після 

охолодження. Модернізація теплообмінника 1 дозволить стабілізувати 

процеси полімеризації в реакторі  та підвищити якість отримуваного 

продукту. 

 
1 – теплообмінник, 2 – реактор; 3– насос; 4 – клапан; 5,6 – регулюючі клапани. 

Рисунок 1 – Ділянка полімеризації технологічної схеми отримання полістиролу 

блочним методом 

 

Перелік посилань: 

1. 1.‖Технологія пластичних мас‖ під ред. Коршака В.В. – Москва: 

Хімія, 1985.- 560с. 

2. 2.‖Совершенствование процесса получения ударопрочного 

полистирола‖. Вестник Башкирского университета, 2009, Т. 14, №3(I) 
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УДК662.95 

Установка для грануляції гуміново-мінеральних добрив з 

розробкою теплогенератора 

асист. Гатілов К.О., cтудент Попик В.О. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Сучасний світ визначає захист навколишнього середовища, 

підтримання тонкого балансу екосистем, енергозбереження, як головні 

пріоритети розвитку інженерії.  

Одним із напрямків зниження енерговитрат і поліпшення екологічної 

обстановки є технічне удосконалювання систем спалювання горючих 

корисних копалин. 

Як джерело високотемпературного теплоносія пропонується 

використовувати газовий теплогенератор. 

Метою розробки теплогенератора є проектування установки для 

одержання високотемпературного теплоносія, який би відповідав таким 

вимогам: 

температура теплоносія в межах 300 – 600 °С; 

мінімізація викидів отруйних речовин в атмосферу; 

досягнення максимально високого ККД установки, яке включає: 

а) ефективність спалювання, 

б) мінімізацію теплових втрат, 

в) ККД устаткування (газодувок), 

г) зниження гідравлічного опору установки; 

мінімізація затрат на експлуатацію; 

широке регулювання стійкої роботи теплогенератора. 

Поставлені вимоги реалізуються в газовому теплогенераторі 

(рисунок 1): 

Вихідну температуру теплоносія можна регулювати в широких 

діапазонах змінюючи витрати вхідного повітря. 

Газовий пальник 1 повинен забезпечувати ефективне перемішування 

газу і повітря за рахунок  турбулізації витікаючого струменю. 

Теплові втрати мінімізуються за рахунок: 

теплоізоляції камери згорання, 

встановлення зовнішнього кожуха, 

рекуперації тепла від зовнішньої стінки камери згорання повітрям на 

розбавлення. 

Конструкція установки не складна, а відповідно установка 

ергономічна в обслуговуванні, має високий рівень ремонтопридатності. 
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Повнота проходження реакції (згорання) визначається наступними 

умовами: 

наявністю в достатній кількості окисника (забезпечується умовами 

експлуатації); 

повнотою перемішування і контактування реагентів; 

достатньо високою температурою в зоні реакції. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 - пальник; 2 - теплоізоляція; 3 – зовнішній кожух; 4 – фронтова плита 

Рисунок 1- Принципова схема газового теплогенератора. 

 

Вказані шляхи оптимізації роботи теплогенератора потребують 

подальшого дослідження, проведення розрахунків. 

Перелік посилань: 

1. Подмогильный Н.В., Корниенко Я.Н., Сильвестров А.Н. 

«Управление качеством гранулирования минеральных удобрений.» - 

К.: «Такі справи». 1998. – 200 с. – (Промышленность – селу.) – 

ISBN966-7208-04-4. 

2. В.П. Михеев, Ю.П. Медников. «Сжигание природного газа.» Л., 

«Недра», 1975. 391 с. 

3. Исламов М. Ш. Печи химической промышленности. Изд. 2-е, пер. и 

доп. «Химия», 1975. И87 УДК 66.041. 

Повітря на 

спалювання 

Повітря на 

розбавл

ення 
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УДК 66.048.3 

Техніко-економічне обґрунтування вибору колонних апаратів 

к.т.н., доц. Лукашова В.В., 

студент Рудакова В.А., студент Войцеховська Є.М. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Переважне використання тарілчастих колон пояснюється їх більшою 

продуктивністю у порівнянні з насадковими. 

Під час вибору ректифікаційної колони необхідно враховувати, що 

тарілчасті колони малого діаметру значно дорожчі від відповідних 

насадкових колон, проте зі збільшенням діаметру вартість насадкових 

колон зростає набагато швидше. Приблизно можна вважати, що вартість 

насадкової колони зростає пропорційно квадрату діаметра. А, отже, за 

межами деякого граничного значення використання тарілчастих колон 

повинно бути більш економічним. 

Значний досвід промислової експлуатації насадкових колон показав 

доцільність їх використання при діаметрах до 0,8 м. При подальшому 

збільшенні діаметру насадкової колони погіршується рівномірне 

розподілення флегми по насадці, утворюються канали, по яким переважно 

тече флегма і ефективність колони різко падає. 

Під час визначення вартості колони для попередньої економічної 

оцінки процесу необхідно враховувати не тільки тип тарілки та діаметр 

апарата, але  і вплив числа тарілок, відстані між тарілками, і таких 

особливостей конструкції, які суттєво впливають на вартість виготовлення 

(можливість знімання тарілок, конструктивне оформлення дисперсійних 

пристроїв). 

Критерієм оптимальності розрахунку тарілчастих колон являється 

досягнення бажаної чіткості розділення при мінімальній вартості процесу, 

включаючи амортизацію обладнання. Мінімальна вартість процесу 

реалізується, за умови: 

0
)(

)(
2

процесупараметрів

вартостізагальної

d

d

. 

Встановлення оптимуму впливу параметрів конструкції для 

визначених типів колон на основі досвіду зазвичай є переважаючим 

способом у порівнянні із застосуванням узагальнень, оскільки параметри, 

що стосуються конструкції можуть зовсім відрізнятися від змінних, що 

входять в узагальнене рівняння оптимізації. Для досягнення оптимуму під 

час розрахунку можуть бути змінені співвідношення потоків рідини і пари 
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(флегмове число або відношення рідина-газ), тиск процесу або умови 

введення підживлення. 

Під час розрахунку оптимальних розмірів колони необхідно 

враховувати матеріал конструкції, вартість переробки і праці, тип та 

ефективність тарілок, кількість і чистоту дистиляту, вид рівноважної 

залежності рідина-пара. 

Для попередніх розрахунків можна використовувати різноманітні 

узагальнюючі співвідношення, наприклад рівняння Кольборна для 

оптимального флегмового числа.  

Оптимальне флегмове число доцільно визначати на основі техніко-

економічних розрахунків, оскільки воно визначає розміри апарата і 

витрати теплоносіїв (охолоджуючої води в дефлегматорі). З відомим 

наближенням Roпт можна зайти графічним способом (рисунок 1), 

виходячи із залежності витрат на ректифікацію від R. 

 
1- експлуатаційні витрати; 2-капітальні витрати; 

3-загальні витрати на ректифікацію. 

Рисунок 1 – Визначення оптимального флегмового числа 

 

Експлуатаційні витрати, які визначаються витратами теплоносія, 

зростають прямо пропорційно величині R. Зі зростанням R збільшується 

рушійна сила процесу і зменшується необхідна кількість теоретичних і 

відповідно дійсних тарілок. В результаті при деякому флегмовому числі 

робочий об’єм колони стане мінімальним, а, значить, мінімальною буде її 

вартість. Тому залежність капітальних витрат від флегмового числа має 

мінімум. Звідси випливає, що крива сумарних витрат також буде мати 

мінімум, який не співпадає з мінімумом капітальних затрат і йому 

відповідає оптимальне значення дійсного флегмового числа (Rопт). В 

зв’язку зі складністю техніко-економічного розрахунку Rопт вибір 

дійсного флегмового числа Rд часто проводиться наближено. 

Більш точний метод розрахунку Rопт потребує знання приведених 

витрат і врахування витрат, що пов’язані з подачею сировини і 

підведенням теплоти в колону, організацією її зрошення, а також вартістю 

колони і допоміжного обладнання. 
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УДК 66.048.3 

Абсорбційне очищення хвостових газів у виробництві сірки 

к.т.н., доц. Лукашова В.В., 

студент Рясенчук В.В., студент Рудакова В.А. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

У основу виробництва технічної сірки покладений процес Claus, що 

полягає в термічному окисленні сірководня (H2S) до діоксиду сірки і 

подальшому їх каталітичній взаємодії з утворенням сірки. 

Для забезпечення необхідної кількості вилученої сірки з сировинного 

газу реакції конверсії проводяться в декілька стадій. Це обумовлено 

необхідністю охолодження реакційної маси для забезпечення сталої 

реакції. Частина реакцій конверсії проходить в реакційній печі при високій 

температурі. Додаткова конверсія здійснюється у присутності каталізатора 

при набагато нижчих температурах в конверторах першого та другого 

ступенів.  

Сірку, що отримується в секції виробництва сірки, направляють у 

вузол дегазації Enersul Hyspec, де вилучають надлишок сірководню. У 

секції гідрогенізації відбувається відновлення всіх з'єднань сірки, 

включаючи пари сірки та сірководнь, який остаточно відділяють в секції 

очищення хвостових газів. 

Хвостовий газ надходить в секцію гідрогенізації через генератор 

редукуючого газу. Генератор відновлюючого газу призначений для нагріву 

хвостового газу до температури, яка забезпечить протікання в реакторі 

необхідних реакцій гідрогенізації і гідролізу, а також для подачі 

редукуючих газів (Н2 і СО). 

Гарячі продукти згорання з хвостовим газом потрапляють в реактор 

гідрогенізації. Газ, що виходить з реактора, охолоджується в холодильнику 

і в контактному конденсаторі, який являє собою двоступінчату колону, в 

якій здійснюється видалення води і охолоджування хвостового газу перед 

його подачею в абсорбер аміну. 

Абсорбер аміну - двосекційна колона, призначена для вилучення 

сірководню з хвостових газів. Після процесу абсорбції розчином аміну 

вміст сірководню в газах, що виходять має бути не вищим за 150 ppm(об). 

Для абсорбції сірководню використовується 50%-ний водний розчин 

метилдіетаноламіну (МДЕА). 

Газоподібна сировина, після абсорбування промивається 

циркулюючим потоком води, яке дозволяє зменшити втрати аміну. 
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Хвостовий газ з абсорбера надходить в термічний окислювач, куди 

також подається паливний газ і повітря в кількостях, достатніх для 

окислення залишкового сірководню і інших з'єднань сірки, що містяться в 

хвостових газах, до діоксиду сірки (SO2). Після цього продукти згорання 

скидаються в атмосферу. 

Для розрахунку процесу абсорбційного очищення хвостових газів 

проаналізовано розповсюдженні методи визначення числа одиниць 

переносу: графічний метод, аналітичний метод, методи чисельного та 

графічного інтегрування. 

Графічний метод використовують, якщо на ділянці, яка відповідає 

одній «ступені», лінія рівноваги не суттєво відхиляється від прямої. Цей 

метод дає найменш точні результати. 

Метод графічного інтегрування відносно простий, проте не 

забезпечує необхідної точності для апаратів промислового призначення. 

Суть цього методу полягає в тому, що будують криву залежності 

підінтегральної функції або від аргументу та знаходять площу, яка 

обмежена цією кривою, віссю абсцис та вертикалями, які проведені через 

точки, абсциси яких дорівнюють межам інтегрування. Ця площа дорівнює 

інтегралу, тобто числу одиниць переносу. 

Аналітичний метод визначення числа одиниць переносу вважається 

найбільш точним. Зазвичай його використовують, якщо крива рівноваги 

виражена математичним рівнянням, тоді інтеграл буде знаходитись у 

загальному вигляді і для числа одиниць переносу можна отримати 

аналітичний вираз. Але при складному вигляді залежності Y*=f(X) 

визначення інтегралу зумовлює певні ускладнення, що робить цей метод 

не зручним для практичного використання. 

Крива рівноваги при неізотермічній абсорбції очищення хвостових 

газів має нелінійний характер. Для визначення числа одиниць переносу 

запропоновано програму розрахунку, у якій реалізовано два підходи до 

розв’язання задачі: графічний та інтегральний методи.  

Для проведення обчислень крива рівноваги апроксимована 

поліномом третього ступеня, а для проведення числового інтегрування 

забезпечено два варіанти визначення інтегралів: модифікований метод 

прямокутників та метод трапецій. Оскільки точність цих методів 

забезпечується вибором кроку, тому у програмі введено ітераційний підхід 

до вибору кроку, що забезпечує задану точність. 
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УДК62-68 
Підвищення ефективності тепловіддачі під час кипіння в 

міжтрубному просторі випарника холодоагенту у тепловому насосі 
асист. Гатілов К. О., студентка Степанюк Ю. М. 

Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут» 

 
Застосування теплових насосів та холодильних установок дозволило 

в останні роки значно скоротити використання первинних енергетичних 
ресурсів, замінивши їх вторинними. Як зазначалось раніше [1], це 
дозволило зменшити викиди парникових газів в атмосферу, що відповідає 
принципам сталого розвитку суспільства.  

Але використання даних технологічних схем пов’язано з 
організацією процесу при незначних рушійних силах та малою 
інтенсивністю протікання процесу кипіння холодоагенту у випарниках – 
основних апаратах даної технології. 

Розпишемо математичну модель конвективного теплообміну процесу 
кипіння у міжтрубному просторі, основною складовою якої є: 

0

.
n

T

T n  
(1) 

Враховуючи, що: 

- процес стаціонарний ( 0
W

); 

- основна зміна швидкості відбувається вздовж осі Z; 

- джерело вимушеного руху відсутнє ( 0
P

z
), 

 рівняння Нав’є-Стокса тоді приймає наступний вигляд: 
2

2
,z z

z

W W
W g

z z  
(2) 

де z
z

W
W

z
 – складова, що враховує зміну швидкості через інерційні 

сили; 
g – складова, що враховує вплив сили тяжіння; 

2

2

zW

z
– складова, що враховує вплив в’язкого опору середовища. 

Також до системи математичної моделі входить диференційне 
рівняння зміни температури в просторі. Враховуючи, що: 

- процес стаціонарний ( 0
T

); 
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- зміна температури відбувається вздовж осі Z 

(

2 2

2 2
0

T T T T

x y x y ); 

- внутрішні джерела теплоти відсутні ( 0vq ); 

- внутрішнім тертям можна знехтувати ( 0q ),  
тоді це рівняння приймає вигляд: 

2

2
,z

z

WT T P
W

z z T z  
(3) 

де 
z

T
W

z – складова конвективної зміни температури; 
2

2

T

z  – зміна температури через молекулярну теплопровідність; 

zWP

T z  – робота сил об’ємного розширення. 
Рівняння (1), (2) та (3) складають математичну модель конвективного 

теплообміну процесу кипіння холодоагенту в міжтрубному просторі 
випарника. Розв’язання цієї системи дає можливість вирішити основне 
рівняння конвективного теплообміну – рівняння Ньютона-Ріхмана: 

.dQ T dF d  (4) 
Аналізуючи ці рівняння, можна прийти до висновку, що 

інтенсифікація конвективної складової призведе до значного підвищення 
ефективності процесу тепловіддачі. Це можна досягти шляхом введення у 
випарник холодоагенту рідкої фази разом з рециркуляційною паровою 
фазою (барботаж у міжтрубному просторі випарника), в результаті це 
призведе до підвищення коефіцієнта тепловіддачі, а отже, і до підвищення 
теплового потоку через стінку. Але при цьому на верхніх трубах 
випарника із-за значної концентрації парової фази є можливість переходу 
від режиму бульбашкового кипіння до плівкового, а отже, і значного 
падіння значення теплового потоку. 

Тому для ефективного використання запропонованого 
удосконалення, необхідно провести експериментальні дослідження 
режимів кипіння в залежності від коефіцієнта рециркуляції холодоагенту в 
апараті. За результатами досліджень необхідно встановити діапазон якісної 
роботи апарата. Також потрібно встановити критеріальні залежності для 
кипіння при рециркуляції частини пароподібного холодоагенту. 

Перелік посилань: 
1. Степанюк Ю.М., Гатілов К.О. Інтенсифікація роботи випарника у 

тепловому насосі // Зб. тез доп. V всеукраїнської наук.-практ. конф. 
студентів, аспірантів і молодих вчених «Обладнання хімічних 
виробництв і підприємств будівельних матеріалів. – К.: НТУУ «КПІ» 
ІХФ, Ч. 2, 2009. – С. 36. 



Збірник тез доповідей VI всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених 

Частина 2 

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКЦІЯ 4 

 

«ОБЛАДНАННЯ РЕСУРСОЕНЕРГОЗАОЩАДЖУЮЧИХ І 

ЕКОБЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ХОЛОДИЛЬНИХ І ХІМІЧНИХ 

ВИРОБНИЦТВ» 
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УДК 683.945.1 
МАЛОГАБАРИТНІ УСТАНОВКИ ПО СТАБІЛІЗАЦІЇ І 

ПЕРЕРОБЦІ ГАЗОВИХ КОНДЕНСАТІВ 
студент Гета В.В., студент Шпиль М.О. 

Національний технічний університет України 
―Київський Політехнічний Інститут‖ 

 
Ряд родовищ, як нафтових, так і газоконденсатних, є 

законсервованими з причини їх незначного дебіту і відсутності відповідної 
транспортної інфраструктури. Таким чином, нафта таких родовищ може 
розглядатись як джерело вуглеводневої сировини для переробки на 
малотоннажних установках з метою отримання товарної продукції. 

Малогабаритна пересувна установка призначена для переробки 
газового конденсату в фракції моторних палив – бензинову та дизельну. 
Установка спроектована в блочно-модульному виконанні і складається з 
ректифікаційної колони, печі нагріву сировини, кожухотрубчастих 
теплообмінників, повітряного холодильника та системи трубопроводів. 

Принципова технологічна схема установки представлена на  
рисунку 1. 

 
 

1 - ректифікаційна колона; 2 – піч нагріву сировини; 
3 – кожухотрубчастий теплообмінник дизельної фракції; 

4 – кожухотрубчастий теплообмінник важкого залишку; 5 – повітряний 
холодильник бензинової фракції; 6,7,8 – продуктові ємності; 

9 – насос для сировини; 10 – циркуляційний насос; 11 – запальник; 12 - сировина 
– газовий конденсат; 13 - бензинова фракція; 14 - дизельна фракція; 15 - важкий 

залишок; 16 - зрошення; 17 - паливо 
Рисунок 1 – Принципова технологічна схема установки по переробці газового 

конденсату. 
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У відповідності до технологічної схеми сировина – стабільний 
газовий конденсат (СК) поступає на установку по трубопроводу у лінію 
насосного агрегату 9. Далі насосом СК подається в міжтрубний простір 
теплообмінників 3,4, де нагрівається від 20 до 110 °С. 

Після теплообмінника 3, СК з температурою 110 °С направляється в 
піч нагріву 2. Частина потоку СК направляється на зрошення відбійної 
секції ректифікаційної колони 1. 

З печі СК в паровій фазі з температурою 250-300 °С і тиском 0.31 
МПа поступає в нижню секцію колони 1. В нижній секції відбувається 
часткове виділення важкого залишку і передача теплоти блоком 
термосифонів в кубову частину відпаровуючої секції колони. З нижньої 
секції пари СК поступають у відбійну секцію, де від них остаточно 
відділяється важкий залишок. Пари вуглеводородів без остаточної фракції 
через розподільчу тарілку поступають у зміцнюючу секцію, де проходить 
розділення бензинової та дизельної фракцій. Дизельна фракція через 
відпарну секцію колони 1 поступає в кубову частину, де відбувається 
остаточна відпарка бензинової фракції. Пари бензинової фракції проходять 
в верхню частину колони, де зрошуються охолодженою бензиновою 
фракцією, виходять з колони і направляються в повітряний холодильник 5. 
Далі бензинова фракція з температурою 30 °С поступає в продуктову 
ємність 6, а дизельна фракція з кубової частини відпарної секції колони – в 
трубну частину теплообмінника 3 і, далі, з температурою 50 °С 
направляється в продуктову ємність 2. Частина бензинової фракції з 
ємності 6 насосом 10 подається в колону 1 на зрошення. 

Оскільки дана установка відноситься до класу малогабаритних, слід 
виділити її компактність. При розробці печі нагрівання газового 
конденсату особливу увагу було приділено питанням її повного монтажу 
та демонтажу на пересувній платформі. Піч нагріву газового конденсату 
складається з футерованого корпусу і поду, в якому встановлено пальник. 
Всередині корпуса печі на поду встановлено циліндричну обичайку, 
виконану з роз’ємних керамічних вогнестійких кілець, і трубчатий 
змійовик з внутрішньою і зовнішньою секціями, розташованими на 
внутрішній та зовнішній сторонах циліндричної обичайки. Змійовик 
обладнано патрубками для входу і виходу середовища, що нагрівається. До 
футерованого корпусу фланцевим з’єднанням приєднано трубу для виходу 
продуктів згорання. Под печі встановлюють на опорах, які розміщуються 
на пересувній платформі. 

За основу бакалаврської роботи було взято розрахунок печі нагріву 
сировини, з подальшою її модернізацією для зменшення енерговитрат на 
отримання товарної продукції. 

Введення подібних малотоннажних установок дозволить включити в 
сферу споживання значну кількість вуглеводневої сировини українських 
родовищ, які в даний час не експлуатуються. 
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УДК 066.045 

Модернізація установки для виробництва вапна 

к.т.н. Троценко Л.М. 

студентка Зуй К.О., студентка Комкіна Н.В. 

Національний технічний інститут України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Будівельне вапно широко використовується в будівельній 

промисловості, наприклад, для розчинів бетонів низьких марок підземних і 

підводних частинах споруд; силікатної цегли, найбільш дешевої і 

найпоширенішої в країні; вапняково-шлакової та вапняково-зольної цегли, 

що характеризується високими теплоізоляційними показниками; також 

вапно використовується у  виробництві силікатного цементу, який має 

в`яжучі властивості, і не високу вартість. Будівельне вапно отримують 

шляхом випалу кальцево-магнієвих гірських порід: крейди, вапняку, 

доломітизованих порід. 

Широкого поширення в хімічній, харчовій, будівельній, 

гірничорудній та інших галузях промисловості набули високопродуктивні 

барабанні апарати різного призначення, основними елементами кожного з 

яких є обертовий барабан з бандажами, урухомлювальна станція, а також 

споряджені роликами опорно-упорна та опорна станції. Основним 

недоліком кожного з цих апаратів є низька несуча спроможність опор 

внаслідок значних контактних напружень, що виникають як в роликах, так 

і в бандажах барабана, з якими вони взаємодіють. Крім того, цей апарат 

має значну матеріалоємність. 

Барабанний апарат, у якому на роликах опорної станції закріплено 

нескінчений ланцюг, при цьому ланцюг, а також ролики опорної станції та 

відповідний бандаж обертового барабана споряджено засобами зачеплення 

між собою, а один з роликів опорної станції виконано урухомлювальним. 

Нове конструктивне виконання його опорної станції забезпечує зменшення 

контактних напружень в її опорних роликах і відповідному бандажі, а 

також виконання нею додаткової функції – урухомника обертання 

барабана, що істотно знижує матеріалоємність апарата в цілому. 

Виконання засобів зачеплення ланцюга у вигляді виступів, а роликів 

опорної станції та відповідного бандажа – у вигляді западин спрощує 

виконання зазначених роликів і бандажа апарата. Виконання же засобів 

зачеплення ланцюга у вигляді отворів, а роликів опорної станції та 

відповідного бандажа – у вигляді виступів спрощує виконання ланцюга і 

забезпечує самоочищення ланцюга від бруду (продавлюванням його крізь 

отвори ланцюга виступами роликів і бандажа). При цьому виступи роликів 
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і бандажа можна виконувати знімними, що також спрощує їх 

виготовлення. 

 

 
Перелік посилань: 

1. Воробьев В.А. Строительные материалы: Учебник для строительных 

специальностей вузов.- 6-е изд., перераб. и доп.-М. Высшая школа, 

1979.-383с. 

2. Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы: Учебник 

для вузов.М.: Стойиздат, 1986-688с. 

3. Расчѐт и конструирование машин и аппаратов химических 

производств: учеб. пособие / под общ. ред. М.Ф. Михалѐва. – Л.: 

Машиностроение, 1984. – С. 244–245. 

4. 4.Заявка на корисну модель України №u201003120, МПК(2009) В26B 

25/00F27B 7/00, B02C 17/00, В01D 9/00 завл. 18.03.2010 

1-обертовий барабан; 2-бандажі; 3-ролики;4-опорно-упорна 

станція; 5- опорна станція; 6-нескінченний ланцюг; 7- 

засоби зачеплення у вигляді виступів; 8- засоби 

зачеплення у вигляді виступів 

Рис. 1 Барабанний апарат 
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УДК 66.045 

МОДЕРНІЗАЦІЯ БЛОКУ ОТРИМАННЯ ФУРФУРОЛА 

к.т.н., доц. Степанюк А. Р., студентка Козинець Н. М.  

Національний технічний університет України 

„Київський політехнічний інститут„ 

 

В Україні постала необхідність в виробництві якісних синтетичних 

розчинників та сировини для виробництва полімерних матеріалів для 

сучасних хімічних виробництв. Одним з таких матеріалів є фурфурол. 

Фурфурол використовують в якості селективного розчинника для 

очищення масляних і гасових фракцій нафти, у виробництві штучних смол 

і пластичних мас, як розчинник і разбавник органічних фарбників та інших 

речовин, як пластифікатор для нітроклітинкових при виробництві 

вибухових речовин, у процесі вулканізації каучуку. 

Технологічна схема виробництва фурфуролу зображена на  

рисунку 1. 

 
1– гідролізер; 2–пастка; 3-ректифікаційна колона; 4,5-конденсатор; 6,8-

холодильник; 7-детандер; 9-кип’ятильник 

Рисунок 1 – Технологічна схема виробництва фурфуролу 

 

Роздрібнена на вальцях лузга завантажується у гідролізер 1, в якому 

змочується 12-15% –ним розчином сірчаної кислоти, підігрівання 

отриманої маси проводиться гострим паром з тиском 0,3 МПа, із 
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гідролізеру пари фурфуролу і води надхордять до пастки 2 для очистки 

пари від винесених твердих часток і далі в ректифікаційну колону 3, 

споряджену конденсатором 4, в нижню частину колони подається водяний 

пар. Пари виходячи із колони 3, проходять послідовно конденсатор 4 парів 

води і фурфуролу і конденсатор 5 парів фракції при температурі 323…382 

К.  Флегма з конденсатора 1, частково повертається як флегма до колони 3, 

а частково надходить в холодильник 6. Розділення рідини проводиться в 

детандері 7, у верхній частині збирається шар води з розчиненим в ній 

фурфуролом, а в нижній частині фурфурол, який відводиться через 

холодильник 8 в приймач технічного продукту, з концентрацією 86-92% 

фурфуролу. Для отримання товарного продукту фурфурол-сирець 

піддають перегонці у вакуумі при температурі не вище 403 К в 

ректифікаційній колоні, нагріваючи глухим паром.  

Метою даного проекту є розрахунок і модернізація кип’ятильника 

для.  

Проведено розрахунки: параметричний, гідравлічний, 

конструктивний розрахунок товщини стінки, розрахунок опорного вузла, 

трубної решітки, розрахунок днища. 

Виконавши аналіз вітчизняних і світових наукових публікацій, а 

також проаналізувавши вітчизняні і світові патенти винаходів на 

горизонтальний випарний апарат були запропонована наступна 

модернізація в кип’ятильник необхідно встановити оребрення  завдяки 

цьому збільшиться площа теплообміну і як наслідок продуктивність 

апарату.  

Перелік посилань: 

1. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков В.Н. Примеры и задачи по курсу 

процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 1987. – 

576 с. 

2. 2.Иоффе И.Л. Проектирование процессов и аппаратов химической 

технологии. – Л.: Химия, 1991. – 352 с. 

3. Кузнецов А.А., Кагерманов С.М., Судаков Е.М. ―Расчеты процессов 

и аппаратов нефтеперерабатывающий промышленности‖. Изд. 2-е , 

пер. и доп. Л., ‖Химия‖, 1974 г. – 374 стр. 

4. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической 

технологии. – М.: Химия, 1973. – 752 с. 
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УДК 066.045 

Модернізація установки для виробництва шамоту 

к.т.н. Троценко Л.М. 

студентка Комкіна Н.В., студентка Зуй К.О. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Вихідною сировиною для виробництва шамоту є вогнетривкі глини 

та коалін, що утворюються з гірських порід гранітів і гнейсів, які під дією 

оточуючого середовища розпадались на мінерали: кварц, слюду і польові 

шпати [1]. 

В залежності від температури випалення розрізняють звичайний, або 

інакше його називають високомальний шамот (водопоглинання менше 

5 %, а у особливо якісного – менше 2 %) і низькопальний шамот. Перший 

отримують шляхом випалу глини при температурі її спікання (звичайно 

1250…1350 С), другий – при температурах 600…900 С [1].  

Глину на шамот частіше всього випалюють в барабанних печах 

довжиною 46 або 60 м на газовому опалені, так як з твердим та рідким 

паливом в склад шамоту потрапляє приблизно 1…2 % шлаку.  

Повне і рівномірне спікання матеріалу при випалі в таких печах за 

2,5…3 години свідчить про те, що на процеси дегідратації, 

міллітоутворення та спікання більший вплив мають температура процесу, 

ніж його тривалість. 

Отже, для забезпечення якісного процесу спікання велике значення 

має процес згорання газового палива, що відбувається у газових 

пальниках. Створення нових ефективних конструкцій пальників, для 

спалювання природного газу є актуальною задачею. 

Типова конструкція газового пальника містить повітряну камеру зі 

співвісною газовою форсункою [2].Основним недоліком таких пальників є 

їх низька здатність змішування повітряно-газової суміші, що погіршує 

умови її згоряння, а отже і ефективність таких пальників.  

Одним із шляхів поліпшення здатності змішування повітряно-газової 

суміші є послідовне розміщення повітряної камери зі співвісною газовою 

форсункою, циліндричної камери змішування і дифузора [2]. Зазначена 

конструкція, завдяки циліндричній камері змішування має кращу, 

змішувальну здатність, але тим не менше іноді недостатню. 

Авторами запропоновано нову конструкцію циліндричної камери 

змішування газового пальника (рис 1.), яка забезпечує інтенсивне 

перемішування потоків повітря й газу, а отже і ефективне приготування 

повітряно-газової суміші, яка у свою чергу забезпечує ефективну роботу 
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пальника в цілому [3]. Це досягається за рахунок встановлення на 

внутрішній поверхні камери змішування і центральному тілі поздовжніх 

гвинтоподібних ребер протилежних напрямів закрутки. 

 
1 – повітряна камера; 2 – газова форсунка; 3 – циліндрична камера змішування; 4 

– дифузор; 5 – розпірні стрижні; 6 – центральне тіло; 7, 8 – повздовжні гвинтоподібні 

ребра протилежних напрямків закрутки 

Рис. 2 – Принципова схема виготовлення двошарової  

гофрованої полімерної труби 

 

Така конструкція забезпечує закручування двох потоків повітряної 

газової суміші вздовж осі зазначеної камери в різних напрямах. При цьому 

ці потоки завдяки поздовжнім гвинтоподібним ребрам безперервно 

поділяються на окремі вихорі, які також сприяють інтенсивному 

перемішуванню приготовлюваної суміші, а отже і наступному її 

ефективному згорянню. При цьому завдяки поздовжньому розташуванню 

зазначених ребер гідравлічний опір пропонованого пальника змінюється не 

суттєво. 

Перелік посилань: 

1.Сулименко Л. М. Общая технология силикатов: Учебник / 

Л. М. Сулименко. — М : ИНФРА-М, 2004. — 336 с. 

2.Исламов М. Ш. Печи химической промышленности / М. Ш. Исла-

мов. — Л : Химия, 1975. — 433 с. 

3.Заявка на корисну модель України №u201003121, МПК(2009) F23C 

3/00 завл. 18.03.2010 
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УДК 66.047.4 

Модернізація опорної станції барабанної сушарки для сушіння 

нітрату амонію 

д.т.н., проф. І.О. Мікульонок 

студент Ю.О. Кравченко, студент К.Д. Хаас, 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Однією з основних одиниць обладнання виробництва нітрату 

амонію є барабанна сушарка, що являє собою циліндричний барабан, 

до якого кріпляться бандажі, що спираються на опорну і опорно-

упорну станції. Обертання барабанові передається від електродвигуна 

через редуктор і зубчастий вінець [1]. 

В основу проведених авторами досліджень було покладено 

задачу вдосконалити роликову опору обертового барабана. Як було 

вказано раніше [2], для вирішення даної задачі планувалася 

модернізації опорної та опорно-упорної станцій.   

Зокрема авторами запропонована опора обертового барабана 1 

містить основу 2, а також шарнірно встановлену на ній обойму 3 із 

закріпленими з можливістю обертання двома опорними роликами 4 і 

5, на яких закріплено нескінченну стрічку 6. Обойму 3 з боку шарніра 

7 споряджено натяжним роликом 8, (рис.1). Закріплення на опорних 

роликах нескінченної стрічки, а також спорядження обойми з боку 

шарніра зазначеним натяжним роликом забезпечує розподілення 

навантаження від барабана на верхню (робочу) вітку нескінченної 

стрічки, площа якої значно більша за площу контакту роликів з 

барабаном. Це знижує контактні напруження як на опорні ролики, так 

і на обертовий барабан. 

Залежно від діаметра і маси обертового барабана 1 за допомогою 

натяжного ролика 8 забезпечують потрібний натяг нескінченної 

стрічки 6. Унаслідок гнучкості нескінченної стрічки 6 її верхня 

(робоча) вітка самопідлаштовується під певний діаметр опорного 

елемента обертового барабана 1 і сприймає від нього частину 

навантаження, тим самим розвантажуючи ролики 4 і 5. 
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1 – обертовий барабан; 2 – основа роликової опори; 3 – обойма; 4,5 – опорні 

ролики; 6 – стрічка; 7 – шарнір; 8 – натяжний ролик. 

Рисунок 1 – Роликова опора барабана 

 

Таке виконання обойми з роликами забезпечує регульоване 

зменшення навантаження на основні ролики, а отже – і підвищує 

надійність апарата в цілому. Подано заявку на корисну модель. 

Перелік посилань: 

1. Чернобильский И. И.,  Тананайко Ю. М., Сушильные установки 

химической промышленности. –  К.: Техника,  1969. – 280 с. 

2. Збірник тез доповідей V всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – К. : 

Принт-центр, 2009. – С. 83. 
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УДК 663.5 

РЕКТИФІКАЦІЙНА КОЛОНА ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

ЕТИЛОВОГО СПИРТУ 

к. т. н., доц. Ракицький В.Л.студент Михалюк О.М.,  

Національний технічний університет України 

―Київський політехнічний інститут ‖ 

 

Етиловий спирт використовується в багатьох галузях промисловості, 

як сировина, або компонент для виготовлення різноманітної продукції. На 

різних підприємствах його широко використовують для отримання 

барвників, штучного каучуку, ацетальдегідів та інших органічних 

продуктів.  Він входить до складу антифризів, розчинників, а також, як 

вихідний продукт для отримання хімічних сполук та різних синтезів.  

Промисловість виготовляє спирт-сирець, спирт-ректифікат та спирт 

денатурат (технічний спирт). 

Спирт-ректифікат є сировиною для виготовлення лікеро-горілчаних 

виробів. 

На виробництво спиртних напоїв іде більша частина етилового 

спирту, що виготовляється, а також він широко використовується в 

медицині як дезінфікуючий засіб.  

Технологія отримання спирту: 

1. отримання солоду; 

2. приготування і зброджування бражки; 

3. перегонка зрілої бражки; 

4. ректифікація зрілого спирту. 

У залежності від вихідної сировини та ступеня очистки спирт-

ректифікат поділяється на люкс, екстра, вищої очистки та першого сорту.  

В умовах сучасної ринкової економіки, необхідно забезпечувати 

максимальну якість продукції, що випускається. Тому розробка і 

удосконалення обладнання виробництва є  актуальним завданням 

сьогодення. 

Відповідно до завдання на проектування, установку браго-

ректифікаційного відділення необхідно забезпечити ректифікаційною 

колоною продуктивністю 20 м
3 
спирту на добу. 

Для забезпечення максимальної продуктивності та мінімальних 

матеріальних витрат – використовуємо  ректифікаційну колону з 

багатоковпачковими контактними тарілками зі зливними перегородками і 

переливними каналами у вигляді вертикальних патрубків. Використання 

колони тарілчастого типу у порівнянні з насадковою, для розрахованого 
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діаметру колони, є найбільш прийнятними з точки зору економічності та 

ефективності. 

Колона працює при атмосферному тиску і в закритому приміщенні, 

тому особливі вимоги щодо міцності і стійкості не висуваються. 

Режим роботи ректифікаційної колони: 

− температура в кубі колони ,°С     104 – 105 

− температура в зоні верхньої тарілки,°С    94 – 102 

− температура над живильною тарілкою, °С   88 – 90 

 
Рисунок 1 – Ректифікаційна колона з ковпачковими контактними тарілками 

 

Метою даної роботи є модернізація ректифікаційної колони: 

збільшення коефіцієнта корисної дії масообмінної тарілки, шляхом 

удосконалення її конструкції та зменшення затрат на обслуговування 

колони, завдяки  автоматизації процесу. 

Перелік посилань: 

1. Чернобыльский И. И. «Машины и аппараты химической         

промышленности »,- М. МАШГИЗ, 1962. – 524 с. 

2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической 

технологии. – М.: Химия, 1971. – 784 с. 
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УДК 66.045; 628.16 

Модернізація адсорбера в технологічних схемах з парогазовими 

органічними сумішами 

к.т.н., доц. С.В. Сидоренко, студентка Ю.А. Самкова,  

Національний технічний університет України 

―Київський політехнічний інститут ‖ 

 

В багатьох виробництвах металургійної, автомобільної, 

сільськогосподарської, хімічної та іншої промисловості використовується 

ацетон для промивки готової продукції. При цьому утворюється ацетонно-

повітряна суміш, яка завдає значної шкоди оточуючому середовищу,і якщо 

ацетон не повернути в виробництво, то – і матеріальних збитків 

підприємствам. 

Дана робота актуальна тому,що направлена по-перше на захист 

довкілля від викидів відпрацьованих органічних сполук, по-друге – на 

впровадження ресурсоенергозаощаджуючих технологій. В основу процесу 

покладено адсорбційний метод рекуперації парів летких органічних 

розчинників з газових викидів.  

В даній роботі розглядається модернізація відділення регенерації 

ацетону, яка полягає в застосуванні досконаліших більш дешевих 

теплоносіїв та матеріалів. 

Модернізація стосується в першу чергу вугільного адсорбера 

періодичної дії із зернистим нерухомим шаром сорбенту, в якому 

пропонується з метою ресурсозбереження застосувати регенеративне 

активоване вугілля та зміна технології завантаження, для чого передбачена 

відкидна кришка,замість якої встановлена решітка у верхній частині 

апарату,що суттєво полегшує заміну сорбенту,а також ремонт та 

експлуатацію адсорбера в цілому. 

На рисунку 1 зображений адсорбер,що підлягає модернізації. 
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2

3

4

1

відпрацьоване пов.

ацетоно-повітряної суміші

пари рекуперату

 
 

1-кришка; 2-горизонтатьна сітка; 3-внутрішня циліндрична сітка; 4-зовнішня 

циліндрична сітка. 

Рисунок 1- Адсорбер вертикальний. 

 

Перелік посилань: 
1. Основные процессы и аппараты химической технологии/ Под ред. 

Ю.И. Дытнерского – М. « Химия», 1991- 493 с. 

2. Основные процессы и аппараты химической технологии. 

А.Г.Касаткин– М. « Химия»,1971-784с. 

3. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты      

химической и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987. – 

496 с. 

4.  Основные процессы и аппараты химической технологи: Пособие    

по проектированию/ Ю.И. Дытнерский – М.: Химия,1991- 496 с. 
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УДК 66.045; 628.16 

Модернізация вогнезатримника в технологічних схемах з 

вогненебезпечними парогазовими сумішами. 

к.т.н. доц. С.В. Сидоренко, студентка Ю.А. Самкова,  

Національний технічний університет України 

―Київський політехнічний інститут ‖ 

 

Вогнезатримник відноситься до протипожежної техніки і може 

використовуватися в газовій, металургійній та інших галузях 

промисловості, де при утворенні вибухонебезпечних сумішей необхідно 

забезпечити безпечну експлуатацію обладнання, зокрема, вогнезатримник 

призначений для запобігання розповсюдження полум’я по газоходах і 

апаратах. 

Вогнезатримник (рисунок 1), що модернізується для запобігання 

розповсюдження полум’я по газовим магістралям,складається з корпуса 1 з 

розміщеною всередині між решітками(сітками) вогнегасильною насадкою. 

У кільцеву камеру, яка утворюється між сітками, засипається вогнепере-

шкоджаючий матеріал через штуцер 3, що знаходиться на кришці 8, що дає 

можливість чистити та ремонтувати внутрішні елементи апарата. 

  В середині корпуса розміщена корзина,що є металевим каркасом,на 

який кріпляться сітки 2. Як вогнеперешкоджаючий матеріал 

використовують гальку, щебінь, гравій. Газова суміш потрапляє в камеру 

апарата через штуцер 5, а відводиться через штуцер 6. 

В разі виникнення пожежі вогнезатримник працює наступним 

чином: 

У верхню частину корпуса через штуцер 3 при закритих штуцерах 4 

завантажують вогнеперешкоджаючий матеріал. Вогненебезпечна газова 

суміш попадає через штуцер 5 і розподіляється всередині, як показано на 

рис.1. Суміш проходить через шар вогнеперешкоджаючого матеріалу, де 

відбувається гасіння полум’я та часткове охолодження газу, і відводиться 

через штуцер 6. У разі виходу із ладу вогнезатримуючого матеріалу 

перекривають подачу газової суміші, відвантажують відпрацьований 

матеріал через штуцери 4, а далі засипають новий через штуцер 3, 

попередньо закривши штуцери 4. 

Подано заявку на патент. 
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1 – корпус; 2 – сітка; 3 – завантажувальний штуцер;  

4 – розвантажувальні штуцери; 5 – вхідний штуцер газової суміші; 

6 – вихідний штуцер газової суміші; 7 – опори; 8 – кришка. 

Рисунок 1- Вогнезатримник. 

 

Перелік посилань: 

1. Машины и аппараты химических производств/Под ред. 

В.Н.Соколова – Л.: Машиностроение, 1982 – 384 с. 

2. Патент № 2320386 (RU), МПК А62С3/06. Огнепреградитель/Шимчук 

Федор Станиславовичь (RU); Саратовское акционерное 

производственно-коммерческое открытое общество «НЕФТЕМАШ» 

- САПКОН (RU); Заявка №2006123379/12, 03.07.2006. Опубл. 

27.03.2008, Бюл №9. 
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УДК 66.067.342/343 

Модернізація барабанного вакуум-фільтра з внутрішньою 

поверхнею фільтрації 

к.т.н., доц. С.В. Сидоренко, студент М.В. Семенюк  

Національний технічний університет України 

―Київський політехнічний інститут ‖ 

 

Робота виконана відповідно до угоди про співробітництво НТУУ 

―КПІ‖ та Казенного заводу порошкової металургії від 05.03.2007 року. 

Фільтрування широко застосовується в промисловості для тонкого 

розділення гетерогенних систем. З його допомогою можна досягти значно 

більшої, ніж в процесах осадження, очистки рідини від зважених часток і 

відповідно більш високого виходу продукту. 

Фільтрація широко використовуються в промисловості для процесів 

фільтрації з утворенням осаду. В техніці відомі багато класичних фільтрів. 

Заслуговують на увагу фільтри безперервної дії, до яких слід 

віднести: 

1. Барабанні фільтри, що є апаратами безперервної дії, які 

працюють під вакуумом і характеризуються в основному протилежним 

напрямом сили тяжіння і руху фільтрату. 

2. Стрічкові фільтри, що є апаратами безперервної дії, які 

працюють під вакуумом, де напрям сили тяжіння і руху фільтрату 

співпадають. 

Для фільтрації рідин зі значною густиною твердої фази або таких, що 

виділяють отруйні чи вогненебезпечні пари використовують барабанні 

вакуум фільтри з внутрішньою поверхнею фільтрації. В ці апарати 

суспензія подається в середину барабану і на його внутрішній поверхні 

утворюється осад, а фільтрат видаляється через розподільчу головку. 

Конструкції цих фільтрів представлені в патентах RU 2 069 076 C1, 

SU 1431808 A1, а також в регламенті Броварського заводу порошкової 

металургії. 

В даній роботі запропонована модернізація, що стосується фільтрів із 

Броварського заводу (рис. 1.б) та в RU 2 069 076 C1 (рис. 1.а), де за 

рахунок зміни прокладки на пружну збільшується експлуатаційна 

здатність фільтруючої тканини, а також зменшується кількість пальців на її 

закріплення, що значно зменшує витрати матеріалів. 

На рис. 1.б. показаний модернізований вузол кріплення фільтруючої 

тканини, що жорстко приварюється до обичайки та затягується гайкою. Це 

забезпечує промивку фільтруючої тканини без розбирання вакуум фільтру, 

що економить час та спрощує його експлуатацію.  
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Рис.1.а  

 
Рис.1.б 

 

 

Рисунок 1. Схеми кріплення фільтруючої тканини до барабанного 

фільтра 

а – розбірна конструкція 

б – жорстка конструкція з елементами зварки 
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УДК 66.045 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОХОЛОДЖЕННЯ РОЗЧИНУ 

МОНОЕТАНОЛАМІНУ  ПРИ ОЧИЩЕННІ ГАЗУ ВІД  ДВООКИСУ 

ВУГЛЕЦЮ 

к.т.н., доц. І.А.Андреєв, студентка С.М.Трубчик 

Національний технічний університет України  

―Київський політехнічний інститут ‖ 

 

В процесі очистки газу від двоокису вуглецю (див. рисунок) розчин 

моноетаноламіну охолоджується у холодильнику 3 до 40 
0
С. 

 

 
 
1,5 - абсорбери; 2,4,6, - теплообмінники; 3, 8-холодильники; 7- випарний апарат; 

9-сепаратор 

Рис. 1 - Технологічна схема блоку очистки газових викидів 

Рисунок 1 — Технологічна схема 

 

Через те, що розчин має відносно високу в’язкість (коефіцієнт 

динамічної в’язкості становить 19
.
10

–3 
Па

.
с) і у подальшому підлягає 

очищенню найбільш раціонально замість кожухотрубного теплообмінника  

використовувати для охолодження спіральний теплообмінник [1, 2, 3]. 

У розробці конструкцій спіральних теплообмінників та їх досліджені 

брали участь викладачі кафедри МАХНВ НТУУ «КПІ» В.І.Гнатовський і 

Н.В.Казачинська [1, 2]. Спіральні теплообмінники компактні, площа 
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поперечних перерізів каналів по всій довжині лишається незмінною, потік 

не зазнає різких змін напрямку, через що забруднення поверхні спіральних 

теплообмінників і гідравлічний опір менше, ніж у теплообмінних апаратів 

інших типів. Конструкція апарата дозволяє проводити порівняно легке 

очищення каналів. 

Один кубічний метр спірального теплообмінника вміщує до 82 

квадратних метрів поверхні теплообміну [2], що значно зменшує площу, 

яку займає апарат. Основною складовою вартості теплообмінного апарата 

становить вартість матеріалу, з якого він виготовлений. Через те, що 

металоємність спіральних теплообмінників менше металоємності 

кожухотрубного апарата, а також враховуючи те, що вартість одиниці 

поверхні теплообміну з листового матеріалу значно нижче вартості 

одиниці поверхні теплообміну, що утворюються з труб, цілком можливо 

отримати значний економічний ефект. 

Запропонований для удосконалення виробництва моноетаноламіна 

спіральний теплообмінник являє собою два спіральних канали, навитих з 

рулонного матеріалу і  cкладається з корпуса спіралі, двох плоских 

кришок, чотирьох штуцерів для входу і виходу теплоносіїв, два з яких 

встановлені в центральній частині кришки, а два – у верхній частині 

корпуса на колекторах. Авторами запропоноване нове конструктивне 

виконання спірального теплообмінника, яке забезпечує можливість 

підвищити продуктивність при низькому сумарному гідравлічному опору 

теплообмінника і, відповідно, зменшити забруднюваність його поверхні, 

що у свою чергу підвищує ефективність процесу теплообміну (заявка на 

патент України на корисну модель № u2010 00261 від 13.01.2010 року). 

Перелік посилань: 

1. Методические указания по курсовому проектированию по 

дисциплине „Процессы и аппараты химической промышленности‖. 

Раздел – Эффективные теплообменные аппараты /Сост. 

Н.В.Казачинская – К.: КПИ, 1980. – 24 с. 

2. Методические указания по применению вычислительной техники по 

курсу „Процессы и аппараты химических производств‖. (Алгоритмы 

расчета спиральных теплообменников /Сост. В.И.Гнатовский – К.: 

КПИ, 1981. – 28 с. 

3. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии: 

Учебник для вузов. Изд. 2-е. В 2-х кн.: Часть 1. Теоретические основы 

процессов химической технологии. Гидромеханические и тепловые 

процессы и аппараты. М.: Химия, 1995. – 400 с. 
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УДК 66.074.4 

БАРАБАННА СУШАРКА ДЛЯ СУШІННЯ ПІСКУ 

проф., д.т.н. І.О. Мікульонок 

Студент К.Д. Хаас, студент Ю.О. Кравченко,  

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Пісок - це дрібно-обломочна гірська порода, що складається з 

обкатаних та гострокутних зерен розміром від 0,05 до 0,2 мм. За 

мінеральним складом піски можуть бути кварцовими, карбонатними, 

цирконієвими і іншими залежно від того, у результаті руйнування якої 

гірської породи вони утворилися. Кварцові піски, основу яких складає 

SiO2, містять зазвичай глинисті домішки, слюду, польові шпати, оксид 

заліза, карбонати. За умовами утворення піски можуть бути річними чи 

морськими (із зернами обкатаної форми), яровими (із зернами 

гострокутної форми), дюнними (з дуже дрібними й легкими зернами). 

Вони є основною сировиною у виробництві силікатного скла. 

Сушіння піску для виробництва скла зазвичай здійснюють за схемою, 

показаною на рис. 1 

 
1 – барабан; 2 – живильник; 3 – сушильний барабан; 4 – топка; 5 – камера     

змішувача; 6, 7, 11 – вентилятори; 8 – проміжний бункер; 9 – транспортер; 10– 

циклон; 12 – зубчата передача, 13 – вологий пиловловлювач 

Рисунок 1 – Схема прямотечійної барабанної сушильної установки 

 

У конструкції барабанних сушарок інтенсивному зношуванню 

піддаються опорні бандажі барабана та ролики опорної та опорно-упорної 

станцій. Як було вказано авторами у тезах до доповіді на V всеукраїнську 

науково-практичну конференцію студентів, аспірантів та молодих вчених 

[2], для вирішення даної задачі було проведено наукових досліджень, 

що стосувалися модернізації опор-ної та опорно-упорної станцій.   
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Зокрема авторами запропоновано використати обойму, яку 

споряджено щонайменше одним підпружиненим роликом, розміщеним 

між основними роликами і закріпленим з можливістю обертання й 

переміщення в напрямку шарніра обойми. 

 

 

 
1 – обертовий барабан; 2 – основа роликової опори; 3 – обойма; 4,5 – опорні 

ролики; 6 – підпружинений ролик; 7 – шарнір; 8 – пружина; 9 – шарнір підпружиненого 

ролика 

Рисунок 2 – Роликова опора барабана 

 

Перелік посилань: 

1. Чернобильский И. И.,  Тананайко Ю. М., Сушильные установки 

химической промышленности. –  К. : Техника,  1969. – 280 с. 

2. Збірник тез доповідей V всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – К. : Принт-

центр, 2009.  
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УДК 532.137: 666.97 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АПАРАТІВ 

ПСЕВДОЗРІДЖЕНОГО ШАРУ 
к.т.н., доц. І.А.Андреєв, студентка І.І.Химич 

Національний технічний університет України  
―Київський політехнічний інститут ‖ 

 
Апарати для оброблення матеріалів у псевдозрідженому шарі 

використовуються в хімічній, харчовій та інших галузях промисловості. 
Широке розповсюдження апаратів псевдозрідженого шару в багатьох 

галузях промисловості обумовлене наступними їх перевагами в порівнянні 
з апаратами нерухомого шару: 

− збільшення поверхні контакту частинки з взаємодіючим 
суцільним середовищем, оскільки у взаємодії бере участь вся поверхня 
частинки; 

− інтенсивне перемішування твердої фази, що має велику 
об'ємну теплоємність, призводить до вирівнювання температури у всьому 
об'єму шару і до високих значень коефіцієнта тепловіддачі до занурених в 
шар поверхонь; 

− гідравлічний опір киплячого шару не залежить від швидкості 
газу, тому підвищення кількості газу, що подається, практично не вимагає 
витрат енергії на подолання опору шару; 

− взаємний рух фаз приводить до зменшення 
зовнішньодифузійного опору в масообмінних процесах і збільшення 
коефіцієнта масовіддачі до суцільної фази; 

− текучі властивості псевдозріджених шарів дозволяють 
організувати переміщення, транспортування шару частинок і полегшують 
організацію безперервного процесу по твердій фазі; 

− у зваженому шарі можна обробляти запилені гази або рідини, 
що містять домішки, тоді як в нерухомому шарі це неприпустимо. 

Авторами для удосконалення процесу псевдозрідження було 
запропоновано декілька нових конструкцій газорозподільних решіток 
(заявки на видачу патентів України на корисну модель №№ u201000472-
u201000475 від 18.01.2010,  u201001468 і u201001470 від 12.02.2010 ). 

Як аналог була розглянута колосникова газорозподільна решітка 
апарата псевдозрідженого шару, що містить сукупність коробчастих 
елементів, розміщених паралельно один одному з утворенням проміжків 
між ними [Корнієнко Я.М. Технічні способи грануляції: навч. посiб. – К.: 
ІЗМН, 1997. – С. 88, рис. 5.20,в]. Ця решітка, незважаючи на простоту 
конструкції, схильна до налипання на неї оброблюваного матеріалу, а 
також має великий гідравлічний опір. 

Найбільш близьким за технічною сутністю до пропонованих 
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конструкцій є колосникова газорозподільна решітка апарата 
псевдозрідженого шару, що містить сукупність прямолінійних елементів, 
виконаних у вигляді кутиків, повернутих вершиною догори і розміщених 
паралельно один одному з утворенням проміжків між ними 
[Корнієнко Я.М. Технічні способи грануляції: навч. посiб. – К.: ІЗМН, 
1997. – С. 88, рис. 5.20,а]. 

Зазначена конструкція, на відміну від аналога, що розглянуто, сприяє 
самоочищенню від матеріалу під час її роботи. проте внаслідок 
розміщенню прямолінійних елементів вершиною догори ця решітка має ще 
більший гідравлічний опір, ніж аналог. 

В основу запропонованих конструкцій покладено задачу 
вдосконалити колосникову газорозподільну решітку апарата 
псевдозрідженого шару, в якому нове конструктивне виконання її 
прямолінійних елементів забезпечує: 

зменшення її гідравлічного опору; 
зменшення ймовірності перегріву оброблюваного матеріалу, а також 

переохолодження зріджуваного агента під час контакту його з елементами 
решітки; 

можливість регулювання величини проміжку між прямолінійними 
елементами (величину живого перерізу решітки), що дає змогу регулювати 
напрям та інтенсивність циркуляції оброблюваного матеріалу в апараті; 

регулювання не лише проміжків між пластинами для проходження 
зріджувального агента, але і нахилу пластин до горизонталі, що розширює 
технологічні можливості як решітки. так і апарата в цілому; 

можливість утворення спрямованого руху потоку оброблюваного 
сипкого матеріалу вздовж решітки, що сприятиме збільшенню 
продуктивності апарата безперервної дії. 

Використання апарата псевдозрідженого шару з удосконаленою 
колосниковою газорозподільною решіткою для попередньої 
термопідготовки вузьких фракцій сирцьового перліту забезпечить 
регулювання температурно-тимчасових режимів, що, у свою чергу, 
дозволить отримувати з однієї і тієї ж початкової перлітової сировини 
після спучення готовий продукт з широким діапазоном якісних показників. 
Тим самим спучений перлітовий матеріал є придатним як для 
виготовлення фільтроперліту, так і як заповнювач для легких бетонів. 
Таким чином, застосування апарата з псевдозрідженим шаром для 
попередньої термопідготовки сирцьового перліту перед спученням 
дозволяє регулювати в промислових умовах в заданому діапазоні вміст 
структурної води (газоутворювача) для кожної вузької фракції сировини і 
тим самим змінювати в широких межах властивості сировини, що поступає 
на спучення. 
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УДК 541.182.3:697.942.4 

АПАРАТ РУКАВНИХ ФІЛЬТРІВ. ОЧИСТКА ГАЗОВИХ 

ВИКИДІВ ВІД МЕЛКОДИСПЕРСНОГО ПИЛУ ПЛАВИЛЬНИХ 

ПЕЧЕЙ 

студент Шпиль М.О., студент Гета В.В. 

Національний технічний університет України 

―Київський політехнічний інститут ‖ 

 

Розвиток промисловості та енергетичних виробництв неминуче 

спричинює забруднення атмосфери, рівень забруднення в свою чергу 

визначається технологічною досконалістю процесу. В наш час, в багатьох 

країнах, рівні забруднюючих викидів перевищують величини, до яких 

може адаптуватись організм людини і біосфера в цілому. 

Однією з найважливіших проблем охорони навколишнього 

середовища є захист повітряного басейну від надмірних забруднень. Отже, 

розвиток нових технологічних процесів повинен бути збалансованим з 

розробкою технології і апаратури, що запобігають викиди в атмосферу, чи 

зменшують їх до допустимих рівнів. 

Відомо що фільтрацію запилених газових потоків широко 

використовують в техніці. Тонка очистка газових потоків досягається на 

тканинних фільтрах. Такі фільтри є дуже розповсюдженими. Можливості 

їх використання розширюється в зв’язку із створюванням нових, стійких 

до температур та до агресивних газів, тканин. Найбільше розповсюдження 

мають рукавні фільтри. Загальний вид рукавного фільтра зображено на 

рисунку 1. 

 
ЗП, ОЧ – запилений та очищений газові потоки; О – віддувка; ФД, ФП – фільтр 

до і після регенерації; ПБ – бункер для пилу;  М – мішок; З – заслінка; К – кришка; КЛ 

– колектор;  А – атмосфера; ПР – розвантажувальний патрубок. 

Рисунок 1 – Загальний вид рукавного фільтра. 
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Запилений газовий потік ЗП подається в нижню частину корпуса 

фільтра, очищений потік ОЧ виводиться через колектор КЛ в атмосферу А, 

пил що осів на фільтрі ФД після віддувки накопичується в бункері ПБ, 

фільтр після регенерації працює в оптимальному режимі. Пил що 

накопичується в бункері періодично вивантажується в мішок М, кришка 

при цьому знімається і заслінка З відкривається. Мішки з пилом 

відправляють на складування. Після вивантаження пилу заслінку З 

закривають, кришку К закріплюють на розвантажувальному патрубку 

бункера ПР. 

На рисунку 2 показана схема очистки газових викидів від 

мелкодисперстного пилу плавильних печей. 

 
 

1 – рукавний фільтр; 2 – вентилятор; 3 – печі; ЗП – запилене повітря; ОП – 

очищене повітря; П – пил 

Рисунок 2 – Схема очистки газових викидів від мелкодисперстного пилу 

плавильних печей. 

 

Гази, що відходять від печей переплаву лому кольорових металів 

містять шкідливі домішки як газоподібні так і пиловидні (пил). Очистку 

забруднених газів виконують за допомогою апаратів рукавних фільтрів. 

Але, слід зауважити, що такі фільтри вловлюють тільки пил. Запахи, тобто 

газ, вони не вловлюють. В умовах боротьби із забрудненням атмосфери 

іноді слід боротися і з газом, для цього застосовують інші технології. 

В дипломній роботі розраховується апарат рукавних фільтрів, який 

складається з п’яти секцій, в кожній з яких знаходиться по чотири рукави. 

Для автоматизації роботи апарату розроблено, механізм, який не 

застосовувався раніше в таких апаратах, на основі триходового клапану і 

кулачка. Даний механізм дозволяє проводити регенерацію фільтрів апарата 

по частинах в автоматичному режимі та без зупинки роботи апарату. 

Подана заявка на патент на даний механізм. 
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СЕКЦІЯ 5 

 

«КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ  

БІОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ» 
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УДК 615.47:615.45.014.2 

Модернізація агрегату для теплової обробки, гомогенізації і 

деаерації пюреподібних продуктів 

к.т.н., доц. Зубрій О.Г. студентка Безушко Н. А.,  

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Метою даної роботи є модернізація агрегату для нагріву і 

гомогенізації пюреподібних продуктів, які використовують для  

виготовлення соків та дитячого харчування. В ході роботи виконується 

перевірка заданої продуктивності та аналіз можливих вдосконалень. 

Для гомогенізації запропоновано використовувати РПА, що  

зарекомендував себе як ефективний пристрій для інтенсифікації 

гідромеханічних та масообмінних процесів в різних галузях 

промисловості. [1,2]. 

Уявна простота принципу роботи РПА несе в собі простоту з точки 

зору механіки і складність в описі фізичних і хімічних процесів, тобто 

неможливо отримати чітких методик інженерного розрахунку. 

Агрегат для теплової обробки, гомогенізації і деаерації 

пюреподібних продуктів складається, (рис.1), з апарату нагрівання і 

гомогенізації (2), витримувача (3), деаератора (4), кожухотрубного 

конденсатора (5), насосів. Управління роботою агрегату здійснюється від 

щита управління шляхом регулювання запірної арматури на 

трубопроводах. 

Зазначений апарат надає можливість регулювання відстані між лише 

між нерухомими перфорованими дисками,при цьому відстань між 

рухомими дисками залишається незмінною, а тому технологічні 

можливості апарата розширюються незначно    

 

 
 

1- ємкість; 2 - апарат нагріву і гомогенізації;3-витримувач; 4-деаратор; 5-конденсатор 

Рис. 1 –  Принципова схема промислового агрегату для теплової обробки, гомогенізації 

та деаерації пюреподібних продуктів 
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В роботі рекомендовано модернізувати робочу частину апарату для 

гомогенізації наступним чином. Для підвищення інтенсивності 

диспергування пропоную на роторі між рухомими перфорованими 

дисками встановити дистанційні втулки. Завдяки зміни їх висоти, 

розташованих як на корпусі, так і на роторі з’являється можливість  

регулювання відстані між кожною парою поруч розміщених дисків, а отже 

і можливість ефективного оброблення різноманітних пюреподібних 

продуктів. 

Перелік посилань: 

1. Балабудкин М.А. Роторно-пульсационные аппараты вхимико-

фармацевтической промышленности. М: Медицина, 1983.-157с. 

2. Басок Б.И., Гартвиг А.П., Кобо А.Р., Горячов О.А. Оборудование для 

получения и обработки высоковязких дисперсных сред.// 

Промышленная теплотехніка.-1996.-18-№1.-с.50-56 
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УДК 664.859.4 

МОДЕРНІЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ВИРОБНИЦТВА ДИТЯЧОГО 

ПЮРЕПОДІБНОГО ХАРЧУВАННЯ 

к.т.н., доц. Степанюк А.Р. студентка Васюк А.П., 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Дитяче харчування є одним із важливих продуктів, тому, що суттєво 

впливає на здоров’я  майбутнього покоління. Особливої популярності 

набуло фруктове та овочеве пюре. Його випускають кількох різновидів: 

пюре з цукром, гомогенізоване або протерте з одного виду фруктів; пюре з 

суміші фруктів з цукром; пюре з суміші овочів, фруктове пюре з соком; 

пюре з фруктів з молоком і крупами. При такому різноманітті продукції 

нажаль не багато виробників може забезпечити необхідну якість цього 

продукту. Тому процес виробництва потребує поліпшення та 

удосконалення. 

Технологічна схема агрегату для теплової обробки, гомогенізації та 

деаерації пюреподібних продуктів показана на рис. 1. 

 

 
1-ємкість; 2-апарат нагріву і гомогенізації; 3- витримувач; 4- деаератор; 5- 

конденсатор (теплообмінник). 

Рисунок 1 – Технологічна схема виробництва дитячого харчування 
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Установка працює наступним чином: з цехових ємностей продукт з 

температурою не менше 60 ° С накачується насосом в вирівнювальну 

ємність 1, в якій автоматично підтримується заданий рівень. З неї продукт 

подається в апарат нагріву і гомогенізації. Співвісно з введенням продукту 

в камеру нагрівання вводиться гріючий агент - очищений водяний пар із 

заданим тиском. В залежності від часу витримування продукт може 

подаватися або відразу в деаератори, або в секцію витримувача. У 

деаераторі продукт закипає завдяки розрідженню, підтримуваному в 

ньому. Гази і водяний пар, що виділяється при цьому, прямує в 

кожухотрубний теплообмінник, де конденсуються. Конденсат водяної пари 

й гази, що не конденсуються, відкачують ротаційним водокільцевим 

вакуумним насосом. Продукт відкачується насосом з нижньої частини 

деаератора в ємність готової продукції.  

Метою роботи є проектування та модернізація кожухотрубного 

теплообмінника, який в даній технологічній схемі служить для конденсації 

забрудненої пари.  Це дає змогу уникнути забруднення довкілля. Пара 

поступає в між трубний простір, а вода, що використовується для 

конденсації, в трубний (трубний  простір  легше очищати  від бруду). 

Обрано кожухотрубний теплообмінник тому, що при порівняно 

невеликих габаритах цей вид теплообмінника забезпечує достатньо велику 

площу теплообміну. Проведені параметричні та конструктивні розрахунки 

основних елементів конструкції таких як: корпус, днище, штуцери, опори, 

трубна решітка, фланці. 

Проведено модернізацію апарата, яка полягає у встановленні 

багатошарових трубок, які виготовляються шляхом нанесення покриття 

корозійно-стійких металів, на трубку з нелегованої сталі. Завдяки цьому 

збільшується теплопровідність труби, а отже і коефіцієнт теплопередачі. 

Виконано креслення технологічної схеми виробництва дитячого 

харчування, апарата та його основних елементів. 

Перелік посилань 
1. Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков А. А. Примеры и задачи по 

курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 

1987. – 576 с. 

2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической 

технологии.-М.: Химия, 1971г.-484 с. 

3. «Основные процессы и аппараты химической технологии». Под ред. 

Ю.И. Дытнерского - М: Химия 1991. 
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УДК 066714 

АПАРАТ ДЛЯ ВЛОВЛЮВАННЯ МЕТАНОЛУ З ГАЗІВ У 

ПОПЕРЕДНІЙ РЕКТИФІКАЦІЇ МЕТАНОЛУ - СИРЦЮ 

к.т.н., доц. Ракицький В.Л. студент Герич О.С., 

Національний технічний університет України 

―Київський політехнічний інститут‖ 

 

Метою проекту є розробка абсорбера, що використовується для 

вловлювання метанолу з газів на лінії попередньої ректифікації метанолу-

сирцю (рисунок 1).  

 
А1- абсорбер насадковий; Г1- гідрозатвор; ХК1, ХК2- холодильники-

конденсатори; ЗД1- збірник дистиляту; К1- колона попередньої ректифікації; ЦВ1,ЦВ2- 

циркуляційні випарки; ВК1- виносна камера; ТП1,ТП2- теплообмінники підігріву; Н1- 

насос флегми; Н2- насос метанолу; Х1- холодильник метанолу; ЗМ1- збірник метанолу. 

Рисунок 1 – Лінія попередньої ректифікації метанолу – сирцю 

 

Метанол сирець поступає до колони попередньої ректифікації К1. 

Перед потраплянням до колони К1 метанол-сирець підігрівається кубовою 

рідиною колони К1 у теплообміннику ТП1 та догрівається в 

теплообміннику ТП2 теплом парового конденсату після випарок ЦВ1, 

ЦВ2. З верхньої частини колони пари метанолу, збагачені легколеткими 

компонентами, конденсуються в холодильнику-конденсаторі ХК2. Гази, 

що не сконденсувалися, спрямовуються в холодильник-конденсатор ХК1. 

Гази, що не сконденсувалися та містять метанол та легколеткі компоненти 
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направляються в абсорбер А1 для вловлювання метанолу. Для відмивання 

в абсорбер подається водяний конденсат. З абсорберу слабометанольний 

розчин направляється до збірника дистиляту ЗД1, а гази, що відмились від 

метанолу, направляються в атмосферу. Зі збірника ЗД1 дистилят насосом 

Н1 у вигляді флегми подається на зрошення до колони К1. З кубової 

частини колони К1 метанол спрямовується послідовно до теплообмінника 

ТП1 для підігріву метанолу - сирцю а далі насосом Н2 до холодильника 

Х1. Після охолодження метанол направляється в проміжну ємність ЗМ1, 

звідки подається на основну ректифікацію. 

В проекті розроблено абсорбер насадковий. Проведені параметричні 

та конструктивні розрахунки основних елементів конструкції за 

методикою відповідно [1] і [2]. Таких як корпусу, кришки, днища, 

штуцерів для введення і виведення речовин, штуцера для вивантаження 

насадки, підтримуючої решітки та опор. 

Планується провести модернізацію апарата. Завдяки модернізації 

повинна збільшитись продуктивність абсорбера за рахунок зміни типу 

насадки; встановлення перерозподільної тарілки повинно зменшити ризик 

утворення «сухого конуса», а також буде попереджено утворення застійної 

зони в штуцері для вивантаження насадки шляхом розробки спеціальної 

конструкції штуцера. 

У результаті проведених патентних досліджень [3] встановлено, що 

запропонований апарат, його складові частини відповідають умовам 

патентоспроможності винаходу по відношенню до розглянутих 

конструкцій. 

Виконано креслення технологічної схеми попередньої ректифікації, 

апарата та його основних елементів. 

Перелік посилань: 

1. Рамм В. М. Абсорбция газов. — М.: Химия, 1976. — 656 с. 

2. Лащинский А. А., Толчинский А. Р. Основы конструирования и 

расчета химической аппаратуры. — М.: Машгиз, 1963. — 470 с. 

3. Патенти UA 1685 U, UA 2231 U, UA 23 96 U, UA 28581 U. 
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УДК 661.187.76 

Модернізація апарата з перемішуючим пристроєм для лінії 

виробництва посудомиючих засобів. 

к.т.н., доц. Зубрий О.Г. cтудент Голубєв А.А. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Побутова хімія - засоби для догляду за одягом, приміщенням, 

автромобілями. До засобів побутової хімії також відносять дезінфікуючі 

засоби. 

Синтетичні миючі засоби – це натрієві солі складних ефірів вищих 

спиртів і сірчаної кислоти. Крім того існують натуральні миючі засоби в 

склад яких входять натуральні продукти. 

Як в Україні , так і в світі , більше половини (у грошовому виразі) 

товарів побутової хімії – засоби для прання, частину яких займає пральний 

порошок. Друга за величиною категорія – засоби для миття посуду 

(посудомиї). Потім йдуть засоби для миття та відбілюючі засоби. До 

товарів побутово хімії відноситься господарське мило , продажі якого 

щороку знижується , за рахунок того , що воно не може конкурувати з 

новою продукцією підприємств побутової хімії, виробники вводять нові 

рецептури за допомогою яких підвищується якість та миюча здатність.[1] 

Засіб для миття посуду виготовляють шляхом механічного 

змішування компонентів з водою у апараті з пермішуючим пристроем . 

Змішування компонентів   здійснюється при атмосферному тиску. В апарат 

при включеному перемішувачі послідовно і у відповідності з рецептурою 

виготовлення  засобу для миття посуду завантажуються наступні 

компоненти : аніоноактикні неоногенні, комплексоутворюючі, поверхево – 

активні речовини, концерванти, барвники, загусники, ароматизатори , які 

перемішуються деякий час. Потім  готовий продукт потрібно розлити у 

тару , яка призначена для зберігання та реалізації. Дана робота виконується 

на основі діючого виробництва НВП«Сімокс» яке є спеціалізованим 

підприємством побутової хімії. 

Метою даної роботи є проектування та модернізація апарату з 

пермішуючим пристроєм для лінії виробництва посудомиючих засобів. 

Було проведено вибір конструкції апарату, та визначено основні розміри. 

Так відомий змішувач, що містить вертикальний вал із закріпленою  на 

ньому шнековою мішалкою та направляючою трубою [а.с СРСР 

№1723717, МПК B 01 F 7/24, 21.06.1990]. Незважаючи на інтенсивність 

перемішування, ця мішалка характерезується великою металоємністю та 

складністю конструкції. В основу покладено задачу вдосконалити 
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змішувач, в якому нове конструктивне виконання робочого органу 

забезпечить зменшення металоємності та покращення перемішування  .  

Поставлена задача вирішується тим , що в змішувачі, що містить 

циліндричний корпус, патрубки входу та виходу композиції та шнекову 

мішалку  вертикально розташовану в направляючій трубі, згідно з 

пропонованою корисною моделлю новим є те , що направляючий орган 

виконано з трьох відбортованих труб які зєднанні між собою пластинами.              

На рисунку 1 приведено повздовжній розріз апарата з мішалкою. 

1

2

3

4

5

6

 
1-корпус; 2-оболонка для підігріву; 3-патрубок для входу композиції; 4-патрубок 

для виходу композиції; 5- відбортованні труби; 6- шнекова мішалка. 

Рисунок 1: повздовжній розріз апарата з мішалкою. 

 

Запропонованна модернізація змішувача дозволяє значно підвищіти 

інтенсивність перемішування і тим самим стабілізувати склад готового 

продукту. 

Перелік посилань: 

1. 1.Ковалев В.М.,Петренко Д.С.,Технологія призводства 

синтетических моющих средств. М.:Химия 1992-272с. 

2. А.с СРСР №1723717, МПК B 01 F 7/24, 21.06.1990 
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УДК 66.047:66.013 

Модернізація розпилювальної сушарка для отримання 

солодового порошку з ячмінно-солодового екстракту 

к.т.н., доц., Зубрій О.Г. студент Голубок Д.С. 

Національний технічний університет України 

―Київський політехнічний інститут‖ 

 

Операція сушіння широко використовується в хімічній , 

фармацевтичній , харчовій та інших галузях промисловості. 

Для сушки термолабільних матеріалів широкого застосування 

набули розпилюючі сушарки [1,2]. Ці сушарки дають змогу 

використовувати для сушіння теплоносії з високою температурою на вході 

в апарат , при цьому цільовий продукт по закінченню процеса не втрачає 

своїх властивостей , так як температура теплоносія в зоні сушки 

наближається до температури мокрого термометра . 

Одним з основних недоліків даного типу сушарок є налипання 

продукту на стінки апарату . 

Ця проблема вирішується тим, що в розпилювальній сушарці [3], що 

містить вертикальний циліндричний корпус, конічне днище, кришку з 

розміщеним на ній розпилювальним пристроєм, а також технологічні 

патрубки, виконуємо  еластичну оболонку, що закріплена в верхній та 

нижній частині внутрішньої поверхні корпуса, при цьому простір між 

корпусом та еластичною оболонкою сполучено з 

вакуумпневмомагістраллю. 

Під час роботи сушарки частина крапель утворюваного факелу 

вихідного розчину осаджується на поверхні еластичної оболонки, яка під 

дією вакууму, що створюється вакуумпневмомагістраллю, щільно 

прилягає до внутрішньої поверхні корпуса. У разі потреби, як під час 

сушіння, так і під час зупинки сушарки, у простір між корпусом та 

еластичною оболонкою за  в проміжок між еластичною оболонкою й 

корпусом подають стиснене повітря, чим забезпечують деформування 

еластичної оболонки (вигинання її середньої частини всередину корпуса), 

внаслідок чого частинки продукту, що налипли, видаляються з неї. При 

цьому стиснене повітря для поліпшення умов очищення доцільно подавати 

поштовхами. Крім того, еластична оболонка виконує роль і захисного 

покриву корпуса, запобігаючи його корозії. 

Застосування пропонованої корисної модел істотно поліпшує умови 

експлуатації сушарки. Забезпечується ефективне очищення сушарки від 

частинок продукту, що налипають під час процесу сушіння. 
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Рисунок 1.Схема розпилюючої сушарки з еластичною оболонкою 

1-циліндричний корпус; 2 - конічне днище; 3-кришка; 4-розпилюючий пристрій;  

5,6 - технологічні патрубки; 7,8 - кріплення; 9 - еластична оболонка; 10-простір між 

оболонкою і корпусом; 11- вакуумпневмомагістраль 

 

Перелік посилань: 

1. Ликов М.В.,Сушка распылением,Пищепромиздат,1975г.,321с.  

2. Калунянц К.А. и др. Технология солода, пива и безалкогольных 

напитков.:  Учебн. пособие для Вузов. –М.:  

3. Пат. СРСР № 892161, МПК9 F26B 3/12, заявл. 21.04.1980, опубл 

23.12.1981 
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УДК 661.187.76 

КОЖУХОТРУБНИЙ ТЕПЛООБМІННИК  ДЛЯ ПІДІГРІВУ 

ВОДИ З ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА МИЮЧОГО ЗАСОБУ 

к.т.н., доц. Степанюк А.Р. студент Заїка Д.О. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

На даний момент у світі дуже широкого вжитку набули синтетичні 

миючі засоби (СМЗ), переважна більшість якого використовують жителі 

великих міст у тому числі і Києві. Насамперед часто вживані є мило, 

засоби для миття посуду, вікон, сантехніки та засоби для миття рук після 

мастила, що часто буває на виробництвах та підприємствах, тому розробка 

сучасної технологічної схеми виробництва миючих засобів є актуальною.  

Синтетичні миючі засоби - це натрієві солі кислих складних ефірів 

вищих спиртів і сірчаної кислоти,води. Ще існують натуральні миючі 

засоби в составі яких натуральні продукти. 

Технологічна схема виробництва СМЗ зображена на  рисунку 1. 

 
1-теплообмінник, 2-реактор-змішувач, 3- міксер гомогенізатор, 4-фільтр,    5-

компрессор, 6-фасувальні напівавтомати. 

Рисунок. 1 - Технологічна схема виробництва синтетичного миючого засобу 

 

Продукція готується в реакторах змішувачах 2 шляхом змішування 

компонентів (вода, кислоти, згущувальні компоненти, поверхнево-активні 

речовини, інші фундаментальні додатки). Визначена кількість води, 

кислоти, згущувальних компонентів подається в ректор насосами. Суміші 

потребують гарячу, або підігріту воду, яку попередньо підігрівають у 

кожухотрубному теплообміннику 1 за допомогою димових газів з котельні. 
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Далі продукція через фільтр 4 подається в міксер-гомогенізатор 3, куди 

додається необхідна кількість барвника і ароматизатора, перемішується 

протягом 300-400 с. Після відстоювання продукція подається на 

фасувальну машину 6. Для повного випорожнення реакторів, в них за 

допомогою компресорів 5 нагнітається повітря. 

Метою проекту є розробка кожухотрубного теплообмінника для 

нагрівання  води димовими газами з лінії виробництва синтетичних 

миючих засобів (Рисунок 1). Димові гази потрапляють до теплообмінника 

з котельні для нагріву води, яка далі поступає в перемішуючий пристрій. В 

проекті було проведено вибір конструкції кожухотрубного 

теплообмінника, виконано параметричний розрахунок поверхні 

теплообміну і  основних розмірів апарата [1,2] та його елементів таких як, 

корпус, кришка, днище, штуцери, опор, трубної решітки.  

Проведено модернізацію апарата. Вона полягає у заміні традиційної 

трубної плити на нову у якій разом з отворами для труб більшого діаметра, 

що розташовані по вершинах правильних трикутників, виготовлені отвори 

на перетині медіан у цих трикутників отвори для труб меншого діаметру. 

Перелік посилань 

1. Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков А. А. Примеры и задачи по 

курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия, 

1987. – 576 с. 

2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической 

технологии.-М.: Химия, 1971г.-484 с. 
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УДК 668.5.66 

УДОСКОНАЛЕННЯ СУШАРКИ ПСЕВДОЗРІДЖЕНОГО 

ШАРУ ДЛЯ СУШКИ РОЗЧИНУ ЛІЗИНУ З НАПОВНЮВАЧЕМ 

ст. викл. Магазій П.М.студент Звєрєв О.С. 

Національний технічний університет України 

―Київський політехнічний інститут‖ 

 

Лізин  використовується як кормова добавка для тварин. Завдяки 

лізину прискорюється ріст та збільшується вага тварини.   На даний час 

найбільш поширений метод отримання лізину є мікробіологічний спосіб, 

при якому він утворюється в біологічно активній L-формі. Лізин зручніше 

згодовувати тваринам разом з наповнювачем - висівками або іншими 

сипучими кормами. 

 Посівний матеріал для біосинтезу готується в інокуляторах, а потім 

йде на ферментацію, де відбувається інтенсивний ріст культури. Після 

закінчення ферментації розчин лізину необхідно обезводити. Як біологічно 

найбільш активний препарат відмічено кормовий концентрат лізину, який 

отриманий послідовним тепловим зневодненням всіх продуктів 

ферментації. Цей технологічний варіант є економічно найбільш 

виправданий. Даний процес здійснюється послідовно випарюванням, 

змішуванням з наповнювачем та сушкою[1]. 

В основному для  сушіння лізину використовують розпилювальні 

сушарки, але при застосувани даних сушарок відбувається злипання 

частинок. Для уникнення злипання частинок матеріалу використовуються 

сушарки з псевдозрідженим шаром, які забезпечують отримання  більш 

якісного продукту[2]. 

 Для дотримання рівномірного сушіння матеріал подається в центр 

псевдо зрідженого шару через трубу 1 (рисунок 1).   

Для надійної подачі вологого матеріалу, у трубі запропоновано 

установити  шнек 2 з приводом. На кінці шнека  знаходиться тарілка 4 з 

конусом 3. Завдяки шнеку  не відбувається налипання вологого  матеріалу 

на внутрішній частині труби . 

Конус дає змогу вологому матеріалу поступати  на краї 

диспергуючої  тарілки  і рівномірно надходити в псевдозріджений шар. 
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1-труба подачи вологого матеріялу, 2-шнек, 3-конус, 4-диспергуюча  тарілка. 

Рисунок 1 Диспергатор сушарки псевдозрідженого шару. 

 

Перелік посилань: 

1. Звєрєв О.С., Магазій П.М.. Сушарка  псевдозрідженого шаром для 

сушки розчину лізину з наповнювачем. Збірник тез доповідей V 

всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів 

і молодих вчених (частина 2). – К., 2009.-136 с. 

2. Чорнобыльский И.И., Татанайко Г.М. Сушильные установки 

химической промышленности. – К.: Техника, 1969. – 280 с. 

 



Збірник тез доповідей VI всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених 

Частина 2 

94 

 

УДК 661.187.033.1 

Модернізація змішувача лінії виробництва миючого засобу 

"Автомастер" 

к.т.н., доц. Семінський О.О., студент Зозуляк Д.Ю. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Миючі засоби набули широкого розповсюдження в промисловості та 

побуті як ефективні речовини, призначені для очищення та знезараження 

забруднених поверхонь [1]. 

При виробництві пасти "Автомастер" активною частиною миючого 

засобу є мило, яке виступає проміжною сировиною у виробництві пасти. 

Одержання мила проводиться в змішувачі до якого подаються вихідні 

компоненти: жир, натрієвий луг, поверхнево активні речовини та вода. Для 

підвищення швидкості реакції, процес омилення проводять при 

постійному перемішуванні і підтримуванні заданої температури. В 

результаті утворюється мило 50 %, яке використовується як основа для 

одержання пасти. 

В змішувачі відбуваються реакція омилення, розчинення та 

перемішування компонентів, тому він повинен забезпечувати 

рівномірність та інтенсивність змішування при заданому тепловому 

режимі. Цим вимогам задовольняє змішувач з теплообмінною оболонкою 

та механічним перемішуючим пристроєм [2]. 

На виробництві (ТОВ «Сімокс», м. Київ) встановлений вертикальний 

змішувач з рамним перемішуючим пристроєм, встановленим в нижній 

частині вала. Використання апарата такої конструкції має суттєві недоліки 

– рамний перемішуючий пристрій не забезпечує вертикальну циркуляцію 

потоку і недостатньо інтенсивно запобігає розшаруванню компонентів, що 

призводить до збільшення часу обробки суміші та зменшенню 

продуктивності. 

В дипломному проекті виконано технологічні розрахунки та 

параметричні розрахунки основних вузлів апарата (обичайок, кришки, 

фланців, опор та оболонки); визначені номінальні розміри змішувача; 

доведено надійність та працездатність обраної конструкції. Виконані 

креслення технологічної схеми, апарату та його основних елементів. 

Для визначення шляхів інтенсифікації технологічних процесів в 

апараті проведено аналіз літературних джерел, за результатами якого 

встановлено, що покращити роботу змішувача можливо за рахунок заміни 

перемішуючого пристрою. Розроблено перемішуючий пристрій 



Збірник тез доповідей VI всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених 

Частина 2 

95 

 

спеціальної конструкції, який дозволяє організувати циркуляцію по всьому 

об’єму апарату. 

За результатами проведених патентних досліджень встановлено, що 

запропонований перемішуючий пристрій задовольняє умовам 

патентоспроможності винаходу по відношенню до розглянутих 

конструкцій. Ведуться роботи по оформленню заявки на корисну модель. 

Перелік посилань: 

1. Справочник химика / Под ред. Б.Н. Никольского. Т.V. – М.: Химия, 

1968. – 974 с. 

2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической 

и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987. – 486 с. 



Збірник тез доповідей VI всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів і молодих вчених 

Частина 2 

96 

 

УДК 661.155.5 

Модернізація гідроліз-апарата в лінії виробництва кормових 

дріжджів з соняшникової лузги 

к.т.н., доц. Семінський О.О., студент Куріченко О.Ю. 

Національний Технічний Університет України 

«Київський Політехнічний Інститут» 

 

Білкові речовини є найважливішою складовою кормового раціону 

тварин та птахів. Кормові дріжджі, утворені з різноманітних розчинів, що 

містять цукор (барда спиртових заводів, сульфітний луг, гідролізат та ін.), 

являють собою білковий корм, що вміщує комплекс вітамінів групи В та 

ергостерин [1]. 

Найбільш перспективним способом одержання кормових дріжджів є 

гідроліз відходів сільського господарства (кукурудзяна кочережка, 

підсонячна лузга, солома та ін.). 

Відомо, що вихід цукру при гідролізі сировини залежить від трьох 

основних факторів: температури (тиску), концентрації кислоти та 

тривалості процесу гідролізу. Найбільш доцільно проводити варіння при 

температурі 180…190 °С (тиск близько 1,2 МПа), оскільки гідроліз при 

атмосферному тиску дає вихід цукру майже в два рази менше. 

Концентрація кислоти має бути 70…80 %. Під час варіння гідролізат 

поступово відбирається і подається на випарник, в якому відбувається його 

самовипаровування при тиску 0,15 МПа. Отримана пара гідролізату 

очищується від фурфуролу в паровисушувачі. 

Наступним етапом є нейтралізація гідролізату вапняним молоком, та 

додавання живильних солей. Сусло, отримане в результаті нейтралізації, 

надходить до апарату, в якому вирощуються дріжджі. В результаті 

взаємодії з повітрям отримується бражка, яка далі розділяється в 

сепараторі на дріжджовий концентрат та відпрацьовану рідину. Вода та 

пара в процесі використовуються циклічно, що дозволяє зменшити витрати 

на підготовку цих речовин, підвищити екологічність та економічність 

виробництва. 

Найскладнішою частиною гідролізно-дріжджового виробництва 

(принципова технологічна схема зображена на рисунку 1) є апаратурне 

оформлення процесу гідролізу та його проведення. Для цього широко 

застосовуються гідроліз-апарати періодичної дії [3], які складаються з 

корпусу, механізованої кришки з пнемоприводом (або «шарової» кришки), 

штуцерів для подачі сировини, пари, води та кислоти, штуцерів для 

вивантаження лігніну та відбору гідролізату, труб фільтруючого пристрою 

та термоізоляційного покриття, що зменшує втрати теплоти в навколишнє 
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середовище. До недоліків таких апаратів слід віднести складність та 

високу металоємність конструкції. Позбавитись зазначених недоліків 

можливо за рахунок заміни механізованої кришки з пнемоприводом на 

еліптичну круглу фланцеву кришку з підйомно-поворотним пристроєм [4]. 

В дипломному проекті виконано технологічні розрахунки апарата та 

параметричні розрахунки його основних вузлів (обичайок, кришки, 

фланців, опор та фільтруючого пристрою); проведено заміну механізованої 

кришки з пнемоприводом на еліптичну круглу фланцеву кришку з 

підйомно-поворотним пристроєм; доведено надійність та працездатність 

обраної конструкції. Виконані креслення технологічної схеми, апарату та 

його основних елементів. 

 
1 – гідроліз-апарат, 2 – випарник, 3 – нейтралізатор-відстійник, 

4 – апарат для вирощування дріжджів, 5 – сепаратор 

Рисунок 1. Принципова технологічна схема. 

 

Перелік посилань: 

1. Химический энциклопедический словарь. Под ред. Кнунянца И.Л. – 

М.: Советская энциклопедия, 1983. – 788 с. 

2. Андреев А.А., Брызгалов Л.И. Производство кормовых дрожжей. – 

М.: Лесная промышленность, 1986.– 248 с. 

3. Тордуа Г.А. Машины и аппараты целлюлозного производства. – М.: 

Лесная промышленность, 1986. – 222 с. 

4. Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и 

расчета химической аппаратуры. – Л.: «Машиностроение», 1970. – 

752 с. 
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УДК 628.5 :66.002.8 

Модернізація випарної установки на лінії грануляції 

мінеральних добрив 

ст. викл. Магазій П.М., студент Кучеренко І.В.  

Національний технічний університет України 

―Київський політехнічний інститут‖ 

 

Традиційні способи компенсації втрат родючості шляхом внесення 

мінеральних добрив в сучасних умовах є недостатніми, оскільки необхідно 

регенерувати також вміст гумусу. Внесення мінеральних добрив в 

поєднанні їх з використанням гумінових речовин сприяє підвищенню 

ефективності добрив на 40%, тобто кращому засвоєнню їх рослинами [1]. 

Грануляція в псевдозрідженому шарі – єдиний спосіб отримання 

комплексів органо-мінеральних добрив. Цей процес при безперервній 

роботі гранулятора потребує введення додаткових центрів грануляції, 

якими можуть бути кристали сульфату амонію, що були утворені в процесі 

випарювання.  

Частиною технологічної лінії виступає випарна установка [2], яка 

призначена для підвищення концентрації вихідного розчину до стану 

насичення перед процесом грануляції. Для отримання комплексних 

добрив, що містять гумінові складові, слабкий розчин випарюють до 

насиченої концентрації з виділенням кристалів сульфату амонію до 10 %, 

додають розчин гумату амонію і подають на грануляцію в 

псевдозрідженому шарі. 

Недоліком існуючої конструкції випарника є пряме попадання 

гріючої пари в кип’ятильну камеру, що спричинює ерозійний знос трубок. 

Дана проблема була вирішена застосуванням простого відбійника, який 

має великий гідравлічний опір і малий строк служби. Метою є 

удосконалення конструкції випарного апарата, а саме його частини - 

відбійника, який зсередини має перегородку у вигляді призми, утвореної 

двома твірними дотичних циліндрів, що забезпечує рівномірність подачі 

теплоносія (гріючої пари) до кип’ятильної камери і зменшення місцевого 

гідравлічного опору. 

Відбійник (Рисунок 1) складається з металевої пластини 1, 

встановленої перпендикулярно до напрямку руху теплоносія (гріючої 

пари), прикріпленої до кожуха 5 за допомогою пластин 4, що запобігає 

прямому його попаданню до гріючої камери і ерозійному зносу 

кип’ятильних трубок 2 та має в 2 рази менший гідравлічний опір порівняно 

з простим відбійником.  
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1 – відбійник; 2 – трубки; 3 – штуцер; 4 – пластина 

5 – стінка апарата. 

Рисунок 1 – Зображення частини випарного апарату з відбійником 

 

Відбійник працює в такий спосіб. 

Гріюча пара подається під тиском через штуцер 3. Потім, 

стикаючись з відбійником, повертається на кут 90
о
 і прямує до 

міжтрубного простору кип’ятильної камери, в яку поступає тангенціально 

відносно кожуха апарата, рівномірно розподіляючись між кип’ятильними 

трубками 2.  

Такий тип виконання відбійника може бути застосований не тільки в 

випарних апаратах, а і взагалі в теплообмінному устаткуванні, що значно 

розширює область використання даного інженерного рішення.  

Перелік посилань: 

1. Кучеренко І.В., Магазій П.М. Випарна установка на лінії грануляції 

мінеральних добрив. Збірник тез доповідей V всеукраїнської 

науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених (частина 2). – К., 2009.-136 с. 

2. Дитнерський Ю.І. Основные процессы и аппараты химической 

технологии М.:Химия, 1991. 
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УДК 661.187.76 

Модернізація змішувача для виробництва  миючих засобів. 

к.т.н., доц. Зубрій О.Г., студент Мартинов С.В. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Миючи засоби застосовуються у всіх галузях промисловості у тому 

числі в побутовій хімії. Побутова хімія - засоби з догляду різноманітних 

речей, їх очищенню і підтримання у належному стані: одяг, меблі, 

посуд,сантехника, автомобілі. До засобів побутової хімії також відносять 

дезінфікуючі засоби.[1] 

В усьому світі більше половини товарів побутової хімії - засоби для 

прання, а саме пральний порошок. Друга за величиною категорія - засоби 

для миття посуду (посудомиї). Потім йдуть засоби для миття та 

відбілюючи засоби. Також до товарів побутової хімії відноситься 

господарське мило, спеціальні розчини, шампуні.[2] 

Дана робота виконана на основі діючого виробництва ТОВ 

«Фітохімфарм», яке є спеціалізоване підприємство побутової хімії. ТОВ 

«Фітохімфарм» було засновано двома засновниками в 1992 році, почало 

діяльність у 1993році. Вся без винятку продукція виробляється за 

власними розробками та за всіма стандартами. Щорічно на підприємстві 

виготовляється і продається 800-900 тисяч флаконів миючого засобу. 

Метою даної роботи є модернізація  змішувача по виготовленню 

миючих засобів, яка спрямована на вибір і розробку перемішуючого 

пристрою, який повинен забезпечити інтенсивне та ефективне 

перемішування, що передбачає варіантні розробки, для пристроїв. 

Змішувачі набули широке розповсюдження в хімічній ті інших 

галузях промисловості. Змішувачі  встановлюють на різних технологічних 

етапах виробництва, оскільки процес перемішування відграє важливу роль 

у процесі виробництва. При перемішуванні інтенсифікується теплообмін, 

масообмін, збільшується швидкість реакцій, розчинення речовин стає 

більш ефективним. 

На даному виробництві продукція готується у змішувачах, шляхом 

перемішування компонентів (води, кислоти, згущувальні компоненти, 

поверхнево-активні речовини, інші домішки) у відповідності з рецептами 

та технологічним регламентом. Визначену кількість води, кислоти та 

інших речовин подають в змішувач мірниками вручну через 

завантажувальний люк. Після завантаження чергового компонента 

здійснюється кілько секундне перемішування. Після повного завантаження 

змішувач герметизується і вмикається на перемішування. Перемішування 
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відбувається на протязі 8 годин з перервами. Після цього на протязі 1-2 

годин продукція відстоюється, знову 20-30 хвилин перемішується, потім 

знову на протязі 3-4 годин відстоюється. Далі відкриваються вентилі і 

продукція виливаються. Для повного випорожнення змішувача в нього за 

допомогою компресора нагнітається повітря. 

Метою даної роботи є проектування та модернізація змішувача для 

виробництва миючих засобів. Було проведено параметричний розрахунок  

і розрахунок основних розмірів апарату. На основі відомого змішувача, що 

містить корпус, дві кришки, штуцери(А.Г. Касаткин. Основные процессы и 

аппараты химической технологи. М., «Химия», 1961. – С. 271, рис. 178) 

було запропоновано вдосконалення  змішувача, в якому нове виконання 

його мішалки забезпечує турбулізацію потоку, що сприяє кращому 

перемішуванню. Поставлене завдання досягається тим, що на мішалці з 

вертикальною віссю приварені горизонтальні відбійники, які закручують 

потік. 

  

Перелік посилань: 

1. Ковалев В.М.,Петренко Д.С., Технологія производства 

синтетических моющих средств. М.: Химия  1992- 272с 

2. Поварний И.Т.  Моющие средства. 1976. 
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УДК 663.52 

МОДЕРНІЗАЦІЯ ФЕРМЕНТАТОРА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА 

КОРМОВОГО АНТИБІОТИКУ - БІОМІЦИНУ 

к.т.н., доц. Степанюк А.Р., студент Сімороз Д.О. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Застосування антибіотиків в кормових раціонах свиней, молодняку 

птиці, а також телят різко підвищує ефективність використання кормів, 

значно збільшує масу і підвищує ріст тварин. Важливий також і факт, що 

застосування антибіотиків в кормах молодняку майже повністю усуває 

шлунково-кишкові захворювання, які являються проблемою при 

відгодуванні молодняку, у зв'зку з чим санітарний догляд молодняку різко 

скорочується або навіть повністю усувається, що сприяє швидкому 

відновленню поголів'я тварин.  

Технологічна схема зображена на рисунку 1. 

Метою даної роботи є проектування ферментатора ємністю 63 3м , 

для вирощування гриба міцелію, у виробництві кормового антибіотику 

біоміцину. Виконано параметричні розрахунки ферментера та необхідні 

розрахунки на міцність. 

 Для покращення технологічного процесу пропонується 

провести наступні вдосконалення: 

 
1- вісциновий фільтр; 2 – повітродувка; 3 – загальний фільтр; 4 – фільтр перед 

посівним апаратом; 5 – посівний апарат; 6 – трубопровід для завантаження посівної 

культури; 7 – ферментатор; 8 – трубопровід для викачування готової культури у 

відділення фільтрації 

Рисунок 1. – Технологічна схема ферментації 

 

Пропонується інтенсифікувати перемішування за допомогою 

встановлення перемішуючого пристрою у вигляді декількох мішалок, на 

привідний вал встановити дві шестерні, верхню та нижню. Ці шестерні 

обертаючись, приводитимуть в дію шестерні-сателіти. На валах, на яких 

закріплені шестерні-сателіти, закріплені перемішуючі пристрої. 
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Центральні шестерні входять в зачеплення з шестернями-сателітами, а 

шестерні-сателіти – в зачеплення з шестернею, яка закріплена на 

внутрішній поверхні апарата. Вали, на яких закріплені шестерні-сателіти, 

обертаються по траєкторії, по якій рухаються шестерні, тобто по колу, а 

також навколо власних осей. Схема даної конструкції показана рисунку 2.

  

 
 

 
1 - Корпус редуктора; 2 - кришка редуктора; 3 -  двигун-редуктор; 

4 - сальникове ущільнення; 5 - верхня приводна шестерня; 

6 - нижня приводна шестерня; 7 -верхня шестерня-сателіт; 

8 - нижня шестерня-сателіт; 9 - нерухома шестерня; 10- опорний диск; 

11 – вал; 12 -мішалки 

Рисунок 2 – Схема ферментатора 

 

Перелік посилань: 

1. В.Б. Фремель «Производство кормового бимицына на спиртових 

заводах», Пищепромиздат, Москва, 1963 г.; 

2. Соколов В.Н., Яблокова М.А. «Аппаратура микробиологической 

промышленности». – Л.: Машиностоение. Ленингр. Отделение, 1988. 

– 278с. 
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УДК 663.15 

МОДЕРНІЗАЦІЯ РОЗПИЛЮВАЛЬНОЇ СУШАРКИ ДЛЯ ЛІНІЇ 

ВИРОБНИЦТВА ЛІЗИНУ 

к.т.н., доц. Семінський О.О., студент Тимошенко В.С.  

Національний технічний університет України 

«Київський Політехнічний Інститут» 

 

Лізин – це життєво необхідна амінокислота, яка входить до складу 

білків. Вона є важливою ланкою в живленні організму, оскільки вона 

необхідна для росту і регенерації тканин, утворення антитіл, гормонів, 

ферментів, альбумінів і має виражену противірусну дію. Багатоклітинними 

організмами лізин не синтезується, що ускладнює його надходження до 

організму в достатніх кількостях, тому широкого вжитку набув 

синтетичний лізин. 

Лізин для харчових і кормових добавок, а також для фармацевтичної 

промисловості синтезується через б-аміноадипінову або через 

диамінопімелінову кислоту. Кінцевий продукт, найчастіше у вигляді 

гранул, широко застосовуються як кормова добавка і як напівфабрикат для 

фармацевтичної промисловості. 

Технологічний процес виробництва лізину складається з утворення 

двох потоків: змішаної води і меляси, та змішаного розчину живильних 

солей, крейди і кукурудзяного екстракту. Після приготування обидва 

потоки змішуються і ферментуються компонентами живильної суміші із 

додаванням попередньо підготовленого піногасника. Стабілізація 

отриманої речовини проводиться з додаванням бісульфату натрію та 

соляної кислоти. Далі проводяться висушування, гранулювання та 

фасування отриманого продукту. 

У виробничій лінії підприємства ВАТ «СТИРОЛБІОТЕХ» для 

гранулювання лізину встановлено розпилювальну сушарку-гранулятор, яка 

складається з циліндрично-конічного корпусу і дискового розпилювача, 

встановленого у верхній частині корпусу. 

В дипломному проекті розроблено розпилювальну сушарку. 

Проведені теплові, параметричні та конструктивні розрахунки основних 

елементів конструкції таких як корпус, кришка, приводний вал, 

розпилюючий диск та опори. Виконано креслення технологічної схеми 

виробництва лізину, розпилювальної сушарки та її основних елементів. 

За результатами аналізу конструкції промислової розпилювальної 

сушарки виявлено ряд недоліків, а саме нерівномірність розпилювання 

розчину, що висушується, та мала площа розпилювання факелу. Для 
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усунення вищезазначених недоліків, запропоновано вдосконалену 

конструкцію розпилювача. 

Планується, що застосування розпилювача нової конструкції 

дозволить підвищити якість продукту, ефективність використання об’єму 

сушильної камери та продуктивність апарату. 

Проведені патентні дослідження свідчать про те, що конструкція 

запропонованого розпилювача відповідає умовам патентоспроможності 

винаходу по відношенню до розглянутих конструкцій. Оформлюється 

заявка на патент. 

Перелік посилань 

1. Мецлер Д. Биохимия. Химические реакции в живой клетке. Том 3. – 

NY: Academic Press Inc., 1977. – 624 с. 

2. Антипов С.Т., Кретон И.Т., Остриков. А.Н., Панфілов В.А. Машини 
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841 с. 
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УДК 628.5 :66.002.8 

Модернізація кожухотрубного теплообмінника для підігріву  

розчину сульфату амонію. 

ст. викл. П.М.Магазій, студентка Юсупова О.О. 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Отримання високих урожаїв сільськогосподарських культур навіть 

на високоокультурених грунтах неможливе без застосування мінеральних 

добрив. Цей важливий агрозахід не тільки сприяє збереженню природної 

родючості грунтів, але й дозволяє підняти її на більш високий рівень. 

Разом з цим, занадто висока ціна на всі види мінеральних добрив, призвела 

до нерентабельності їх застосування у землеробстві. Тому в цій ситуації 

особливого значення набуває виробництво і практичне застосування 

мінеральних добрив, які виробляють з побічних продуктів хімічних 

підприємств. Ці добрива повинні максимально наближатися до складу і, 

саме головне, до якості стандартних мінеральних туків, а також мати 

відносно низьку ціну [1]. 

Найбільш прийнятним способом одержання мінеральних добрив є 

грануляція рідких промислових відходів на основі водних розчинів 

сульфату амонію і гумінових речовин з одержанням багатошарових 

твердих композитів в грануляторах  псевдозрідженого шару. 

Розчин сульфату амонію слід подавати в гранулятор при температурі 

грануляції для забезпечення інтенсивного процесу зневоднення. Такий 

підігрів розчину в теплообміннику дозволить раціональніше 

використовувати тепло і підвищить продуктивність гранулятора. 

Метою даної роботи є проектування та модернізація кожухотрубного 

теплообмінника для підігріву розчину сульфату амонію. На основі 

відомого кожухотрубного теплообмінника, що містить кожух, дві кришки, 

штуцери, а також дві трубні решітки із закріпленими в них 

теплообмінними трубами [2] було запропоновано вдосконалення 

кожухотрубного теплообмінника, в якому нове виконання його 

теплообмінних труб забезпечує турбулізацію потоку, яка сприяє 

збільшенню коефіцієнта тепловіддачі, а отже і теплопередачі, підвищує 

інтенсивність нагріву, а відповідно підвищується й ефективність роботи 

теплообмінника. Вдосконалення досягається тим, що в кожухотрубному 

теплообміннику, на зовнішній поверхні кожної теплообмінної труби 

виготовляють поздовжні канавки по всій її довжині. 
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На рисунку 1 приведено поздовжній розріз теплообмінника та  

схематично представлений поперечний переріз теплообмінної труби 

(виносний елемент А). 

1
2 3

4 5

6

7

89 10

А

 
А 

 
1- кожух; 2,3 – кришки; 4-7 – штуцери;  

8,9 - трубні решітки; 10 – теплообмінні труби  

Рисунок 1 – Схема теплообмінника  
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НАПІВФАБРИКАТИ ІЗ СОЛОМИ РІПАКУ 

к.т.н., доц. Черьопкіна Р.І., студенти Гук Ю.Б., Івашкевич О.О.,  
Мохначук О.В., Швець А. М. 

Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут» 

 
На території України засівні площі ріпаку становлять близько 820 

тис га. Насіння ріпаку використовують для переробки в біопаливо, а також 
для виробництва технічної олії. Відходи даної однорічної недеревної 
рослинної сировини у вигляді стебла та стручків в основному 
використовують як підстил для худоби, для виготовлення добрив. Але 
хімічний склад соломи ріпаку, який наведено у таблиці, також дозволяє 
використання його у целюлозно-паперовій промисловості для хімічної 
переробки [1]. 

Таблиця – Хімічний склад складових частин ріпаку 

Складові 
частини 

Целюлоза,% Лігнін,% СЖВ,% 
 

Пентозани,% Зольність,% 

стебло 35,6 22,9 4,8 27,6 6,9 

стручки 22,6 12,8 3,4 23,8 4,0 

Метою даної роботи є: 
- використання нейтрально-сульфітного способу для переробки 

соломи ріпаку; 
- вплив гідрооксиду натрію, як буферу, на розчинність силікатів; 
- отримання різних видів паперу із напівфабрикатів із ріпаку. 
Основна задача варіння соломи ріпаку полягає не тільки у 

розчиненні лігніну, але також у видаленні більшої кількості кремнієвої 
кислоти, яка має негативний вплив на якість напівфабрикатів.  

Для переробки ріпаку було використано нейтрально-сульфітний 
спосіб основним агентом варіння якого є сульфіт натрію, а в якості буфера 
було обрано гідрооксид натрію, який здатний розчиняти мінеральну 
частину, тобто силікати натрію, високий вміст яких притаманний для всіх 
видів недеревної рослинної сировини в тому числі і ріпаку [2]. 

Значення буферів, які використовуються в разі нейтрально-
сульфітного варіння полягає у забезпеченні необхідної лужності 
варильного розчину, якості напівцелюлози, особливо її кольорі, а також 
виключає необхідність використання котлів із кислототривких матеріалів. 

Для проведення варіння було приготовлено варильний розчин з 
концентрацією всього SO2 30 г/дм

3
 і додаванням 4 г/дм

3
 NaOH та pH 

розчину 11,6. Аналіз варильного розчину на вміст всього SO2 та рН 
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розчину було проведено згідно відповідної методики [3]. Далі, у 
попередньо прогріту до кінцевої температури 165 

о
С гліцеринову баню 

опускали заповнені січкою ріпаку і варильним розчином стальні автоклави 
і процес варіння продовжували відповідно 20; 40; 60 хвилин. 

В результаті аналізу твердого залишку було встановлено, що вихід 
зменшується із збільшенням тривалості варіння і становить відповідно 
64,6%; 60,4%; 58%. Вміст залишкового лігніну - 20,6; 17,1; 16,9%. 

Слід зазначити, що запропонованим нами способом було отримано 
напівцелюлозу з такими показниками міцності: розривна довжина - 3700 – 
5400 м;    опір роздиранню - 13 – 24 мН; опір зламу під час багаторазових 
перегинів - 22 -24 ч. п. п. 

В результаті аналізу відпрацьованих щолоків було встановлено, що 
на основні реакції витрачено від 40 до 60% SO2 в залежності від тривалості 
варіння, що дозволяє зробити висновок про повторне використання таких 
щолоків, після їх відповідного укріплення. Вміст сухих речовин у 
відпрацьованих щолоках становить від 71 до 95 кг/м

3
, а зольність сухого 

залишку досить висока - біля 65%. 
З підвищенням тривалості варіння від 20 до 60 хв. закономірно 

знижується вихід напівфабрикату, а також вміст залишкового лігніну у 
ньому. Але на основі невисокої делігніфікації січки можна сказати про 
отримання напівфабрикату у вигляді напівцелюлози. Дещо знижений вихід 
пояснюється втратою дрібного волокна у вигляді паренхімних клітин, 
залишків сітчастих, спіральних, кільцевих судин, луски епідерми. 

Отриману напівцелюлозу використовували для виготовлення паперу 
для гофрування. Для визначення оптимальної її композиції з макулатурою 
з метою отримання високосортних видів паперу дослідження 
продовжуються. Отримані результати буде надано пізніше.  

Перелік посилань: 
1. Примаков С.П., Барбаш В.А. Технологія паперу і картону. Навч. 

посіб. Друге видання, перероб. – К.: ЕКМО, 2008. – 425 с. 
2. П. Лендьел, Ш. Морваи. Химия и технология целюлозного 

производства. Превод с нем. Ф.Б. Дубровинской под ред. А.Ф. 
Тищенко. – М.: Лесная пром-сть., 1978. – 544 с. 

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт і контрольних 
завдань з дисципліни «Технологія целюлози» для студентів 
спеціалізації 7.091611.02 «Хімічна  технологія целюлозно-
паперового виробництва» С.П. Примаков, Л.П. Антоненко, В.А. 
Барбаш, І.М. Дейкун, Р.І. Черьопкіна. – К.: КПІ. -  2003. – 71 с. 
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Натронна целюлоза із соломи 
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Скрипкарь Н.В.,  Левченко Б.О. 

Національний Технічний Університет України 
"Київський Політехнічний Інститут" 

 
Україна, в силу свого географічного положення, наявності 

чорноземів, водних ресурсів є і, за прогнозами спеціалістів, залишиться 
аграрною державою. Особливе значення мають зернові культури, які 
займають більше половини посівних площ країни.  

Солома відноситься до сільськогосподарських відходів зернових 
рослин. Розрізняють озиму і ярову солому, злакову і бобову, а за видами 
рослин — пшеничну, житню, ячмінну, льняну, конопляну та ін. З одного 
гектара посівів, господарства можуть отримати до 1,5 тонни соломи. В 
Україні потенціал використання соломи складає 4,3 млн. т на рік, однак її 
застосування обмежене та не раціональне. Солома може 
використовуватися у тваринництві як підстилка для тварин, як добавка до 
раціону тварин, для виготовлення паливних брикетів, а також для 
отримання напівфабрикатів в ЦПП.  

Перевагами використання соломи  у ЦПП є її щорічна 
відновлюваність, необхідні запаси, дешевизна у порівнянні з макулатурою, 
яка вже стає для вітчизняних фабрик дефіцитом. За анатомо-
морфологічною будовою та хімічним складам солома злакових є 
повноцінною сировиною для переробки її на напівфабрикати [1].  

Метою даної роботи було: 
- дослідження впливу тривалості варіння соломи на вихід, ступінь 

делігніфікації, показники міцності отриманого напівфабрикату; 
- отримання підпергаменту, а також паперу для гофрування із 

целюлози. 
Для дослідження використовувалася пшенична озима солома. 

Хімічний склад соломи залежить від виду рослин, клімату, способів 
збирання, обмолоту, зберігання та інших чинників і знаходиться в межах: 
целюлози 44,3%; лігніну16,5%; пентозанів 26,7%; СЖВ 5,22%; золи 6,65%; 
речовин розчинних у воді 10,1%; речовин розчинних у NaOH 38,4% [2]. 

Варіння соломи натронним способом в лабораторних умовах 
проводили наближено до безперервного способу. Для цього гліцеринову 
баню попередньо нагрівали до кінцевої температури варіння 170

0
С і в 

нагріту баню опускали заповнені січкою соломи і варильним розчином 
стальні автоклави. Згідно графіку варіння температуру підтримували 
постійною впродовж всього терміну варіння. Через рівні проміжки часу в 
межах 60 - 110хв. автоклави виймали, охолоджували до кімнатної 
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температури, зливали відпрацьований щолок, а твердий залишок 
промивали проточною водою. Як твердий залишок, так і відпрацьований 
щолок піддавали аналізу згідно відповідних методик [3]. У твердому 
залишку визначали його Ксух., вихід, залишковий вміст лігніну, показники 
міцності, а у відпрацьованому щолоці – вміст сухого залишку, зольність 
сухого залишку. 

Для варіння було приготовлено варильний розчин з концентрацією 
10% NaOH від маси абс. сух. січки в од. Na2О. Вихід напівфабрикату 
становить 50-57 % із залишковим вмістом лігніну 5,2 - 6,7 %, що 
характеризує напівфабрикат як целюлозу високого виходу. В результаті 
аналізу відпрацьованого щолоку, вміст сухого  залишку  зростав  
закономірно і становив   50 – 86 кг/м

3
, а зольність сухого залишку, 

навпаки, зменшувалась до 48 – 46 %.  
Особливо слід відмітити зростання механічної міцності від 

тривалості варіння отриманої целюлози: розривна довжина складає  від 
6100 до 7200 м,  міцність  на  злом  під час багаторазових  перегинів -  від  
600 до 700 ч.п.п., опір роздиранню від 54 до 90 мН.  

Із отриманої целюлози було виготовлено підпергамент. Після 
проведення його випробувань, було отримано наступні показники: 
жиропроникність на рівні 1,8281 г; середнє значення опору 
продавлюванню 18 кПа; міцність на злом під час багаторазових  перегинів 
від 250 до 650 ч.п.п., білість склала 30,8 %.  

А також із солом'яної целюлози було виготовлено папір для 
гофрування. Отримані результати досліджень будуть оброблені додатково. 

 В результаті проведених досліджень було отримано солом'яну 
натронну целюлозу високого виходу з показниками якості придатними для 
виготовлення підпергаменту, а також паперу для гофрування.   
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Соняшник - одна з прибуткових технічних культур України з 

найвищим рівнем рентабельності серед сільськогосподарських культур. 

Майже 60% виробництва соняшнику сконцентровано в п`яти областях 

України: Дніпропетровській (14,9%), Запорізькій (13,6%), Одеській 

(11,1%), Донецькій (11%), Харківській (9,1%). 

Відомо, що стебло соняшнику можна використовувати як тверде 

паливо, для виготовлення добрив, а також в целюлозно - паперовому 

виробництві. Однак, в літературі є досить мало відомостей про 

технологічні режими перероблення стебла соняшника з метою отримання 

напівфабрикатів. Тому метою даної роботи було визначення впливу 

основних технологічних параметрів (концентрації варильного розчину за 

2SO , тривалості варіння, температури) на якість отримання 

напівфабрикату. 

Особливістю використання недеревної рослинної сировини, в тому 

числі стебел соняшнику, в ЦПП є їх підвищена зольність, що негативно 

впливає як на якість отриманих з них напівфабрикатів, але й створює 

додаткові складності в процесі утилізації відпрацьованих щолоків. Для 

розчинення зольності використовують, переважно, лужні способи варіння. 

Нами ж для приготування варильного розчину, окрім моносульфіту 

натрію, який є основним варильним реагентом, було використано 

гідроксид натрію, який виконує роль не тільки буферу, але й сприяє  

додатковому розчиненню золи [1]. 

Як видно із табл., за хімічним складом стебла соняшнику повністю 

придатні для перероблення на напівфабрикати для виготовлення паперу і 

картону [2]. 

 

Таблиця – Хімічний склад стебел соняшнику 

Целюлоза, 

% 

Лігнін, 

% 

Речовини 

розчинні у 

воді, % 

Речовини 

розчинні у 

NaOH, % 

Пентозани, 

% 

Зольність, 

% 

40,6 20,1 5,6 35,2 21,3 3,0 
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Для проведення варіння було приготовлено варильний розчин з 

концентрацією загального 2SO  30г/дм
3
 та рН розчину 11,6; варіння вели 

безперервним способом, для чого попередньо нагрівали гліцеринову баню 

до температури 165
0
С, опускали автоклави, які заповнювали січкою 

соняшника та заливали варильним розчином, і продовжували процес 

варіння відповідно 30 - 70 хвилин. Після закінчення варіння твердий 

залишок відділяли від відпрацьованого розчину і окремо аналізували його. 

Було встановлено, що вихід напівфабрикату зменшується із збільшенням 

тривалості варіння і становить 59 - 46%, а вміст залишкового лігніну 18,1 - 

12,9 % відповідно. Показники міцності целюлози: розривна довжина – 

3510 м; опір роздиранню – 155 мН;    опір   зламу   під   час   багаторазових   

перегинів   до   20 к.п.п. Проаналізувавши відпрацьованй щолок, було 

встановлено, що на основні реакції витрачено 40 – 60 % всього SO2, вміст 

сухого залишку знаходиться в межах – 114 - 132 кг/м³, а його зольність 

досить висока і становить – 55…60%. 

Із отриманої целюлози було виготовлено підпергамент з такими 

показниками міцності:  жиропроникність – 2,12 г; опір продавлюванню – 

7,59 кПа;   білість – 48%; опір   зламу   під   час   багаторазових   перегинів 

до 25 к.п.п.   

На основі проведених дослідів можна зробити висновок, що 

нейтрально-сульфітним способом із стебел соняшнику було отримано 

целюлозу високого виходу з якої виготовлено підпергамент. Однак, 

отриманий підпергамент має низькі показники міцності і тому  

напівфабрикат із стебел соняшнику необхідно використовувати в 

композиції з іншими видами целюлози. Слід зазначити, що ця робота буде 

в подальшому продовжуватись з метою визначення оптимальних 

технологічних параметрів для отримання целюлози придатної для 

отримання паперу. 
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