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Шановні колеги, магістранти, студенти, дорогі друзі!
Щиро вітаю учасників та гостей
V всеукраїнської научно-практичної
конференції студентів, аспірантів і
молодих
вчених
”Обладнання
хімічних виробництв і підприємств
будівельних
матеріалів”
кафедри
Машин та апаратів хімічних і
нафтопереробних
виробництв
Національного технічного університету
України “Київський політехнічний
інститут“,
присв’яченої
75-річчю
відкриття
спеціальності “Машини і
апарати целюлозно-паперової промисловості” у 2002 році переіменованої у
”Обладнання лісового комплексу”.

Переглядаючи праці студентів та випускників кафедри, приємно
відзначити, що з кожним роком зростає науковий та інженерний
рівень представлених досліджень та розширюється їх тематика. Проте
росте також і кількість знань та умінь що повинні отримати студенти.
Наприклад раніше інженер виконував лише базові розрахунки
апаратів та іх складальні креслення, а деталювання розроблялось
техніками та молодшими спеціалістами. А зараз, з поширенням
комп’ютерних технологій, інженер виконує за допомогою
спеціалізованих систем ( Компас, AutoCAD ) всі креслення від ескізу
до найменшої деталі виконуються одним спеціалістом.
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СЕКЦІЯ 1
«ПРОЦЕСИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ І
НАФТОПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ»
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УДК 666.96.12: 620.91
АНАЛІЗ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ НАЙБІЛЬШ РАЦІОНАЛЬНОЇ СХЕМИ
ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПОРИСТОГО БУДІВЕЛЬНОГО
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ.
д.т.н. Ю.І. Хвастухін, к.т.н. В.В. Собченко , Г.О. Собченко,
Інститут газу НАН України, м. Київ,
вул. Дегтярівська, 39, tspgas@ukr.net
Один з нових штучних пористих матеріалів – сиопор. Він знайшов
своє використання в будівництві в якості тепло- та звукоізоляційного
матеріалу.
В
основу
технології
одержання
сиопору
покладена
низькотемпературна термообробка в апараті з псевдозрідженим шаром
подрібнених до розміру 0 – 5 мм частинок сиоліту з початковою вологістю
близько 40 %. [1, 2]. Дослідження процесу спучування сиопору [2, 3]
дозволило визначити режими термообробки (температурний режим, час
перебування і т.д.) для одержання сиопору з низьким вологовбиранням (до
5 % кінцевої вологості). Основним режимом є спучування при температурі
близької 330 С, діаметра частинок – до 4 мм, і часу перебування частинок
у шарі порядку 6 хвилин.
Для розробки енергозберігаючої технології виробництва сиопору
було проведено енерготехнологічний аналіз 4 схем. (Рисунок 1)
Найбільш раціональною за розрахунковими даними витрат
енергоресурсів є остання технологічна схема.
Таблиця 1 – Результати розрахунків представлені в таблиці 1.
Питомі витрати енергоресурсів на виробництво 1 м3 сиопору за
різними технологічними схемами
Використовувана
технологія
без попереднього підсушування
з попередньою підсушкою сиоліту
топковими газами окремого
теплогенератора
з попередньою підсушкою сиоліту
відхідними газами від сушаркипоризатора сиоліту
з попередньою підсушкою сиоліту і
рекуперацією теплоти відхідних газів
від сушарки-поризатора для підігріву
повітря, що подається в
теплогенератор

Питомі витрати палива, кг у.п./м3 сиопору при
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1. одностадійна схема без попереднього підсушування;
2. двохстадійна схема з попередньою підсушкою сиоліту топковими
газами окремого теплогенератора;
3. двохстадійна схема з попередньою підсушкою сиоліту відхідними
газами від сушарки-поризатора сиоліту.
4. двохстадійна схема з попередньою підсушкою сиоліту і
рекуперацією теплоти відхідних газів від сушарки-поризатора для
підігріву повітря, що подається в теплогенератор.
Рисунок 1 – Схеми виробництва сиопору
На основі представлених результатів розрахунку у відділі
термошарових процесів Інституту газу НАН України розроблено
двохстадійну технологічну лінію виробництва сиопору продуктивністю
12м3/год, яка реалізується ЗАТ „Завод по виробництву енергозберігаючих
будівельних блоків”, м.Фастів.
Перелік посилань
1. Хвастухин Ю.И., Эйне И.А., Когута Н.К., Роман С.Н., Собченко В.В.
Получение в псевдоожиженном слое пористого материала – сиопора
// Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2002. – №5. – С.19–24.
2. Хвастухин Ю.И., Собченко В.В., Когута Н.К., Роман С.Н. Тепло- и
массообмен при термообработке и вспучивании в псевдоожиженном
слое// Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2005. – №4. – С.48–52.
3. Собченко
В.В.,
Хвастухин
Ю.И.
Механизм
поризации
гидросиликатных
материалов
//
Экотехнологии
и
ресурсосбережение. – 2005. – №1. – С.72 – 75.
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УДК 66.081.63
ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННІ МЕМБРАННОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ
ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ТА ПРИРОДНИХ ВОД
зав. каф., проф., д.т.н. Я. М. Корнієнко, доц., к.т.н. С. В. Сидоренко,
асист. С. В. Гулієнко, магістрант А. В. Юдіна
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Проблема водних ресурсів є однією з найважливіших в сучасному
світі. Господарська діяльність людини призвела до погіршення якості
природних вод та збільшення дефіциту прісної води, світові запаси якої
становлять лише 2%. Це пов’язано з тим, що інтенсивність забруднення
водойм значно перевищує можливості природного очищення, а існуючі
методи не дозволяють забезпечити необхідну ефективність очищення
стічних вод. Зокрема діючі очисні споруди, що працюють в режимі повної
біологічної очистки, забезпечують видалення сполук азоту не більш ніж на
40%, а видалення загального фосфору не перевищує 30-40% [1, 2]. Також,
стічні води можуть містити цінні компоненти (зокрема, в гальванічному
виробництві іони Mn2+, Cu2+, Cd2+, Pb2+, Cr3+, Cr3+) які доцільно повернути
у виробничий цикл. Тому необхідна розробка ефективних методів
остаточної очистки води, якість якої відповідала б сучасним технологічним
та споживчим вимогам.
Аналіз джерел літератури показав, що мембранні процеси мають ряд
переваг, порівняно з традиційними методами. Баромембранні процеси
дозволяють очищати воду одночасно від органічних та неорганічних
компонентів, бактерій, вірусів, та інших забрудників. При цьому можливе
будь-якої якості розділення, яка визначається економічною
та
екологічною доцільністю. Отже, такі методи дозволяють одночасно
вирішувати проблеми водопостачання, водоочистки та утилізації цінних
компонентів відходів [3]. При цьому капітальні затрати на проведення
мембранного розділення нижче порівняно з традиційними методами.
Наприклад, питомі капітальні затрати на обробку стічних вод
ультрафільтрацією в 20-30 разів нижчі ніж при обробці активованим
вугіллям або випарюванням [4, 5].
Крім того, мембранна техніка може
бути використана для виробництва питної води високої якості з
поверхневих солонуватих вод чи морської води [4, 5, 6]. Це має особливо
важливе значення для мегаполісів. Зокрема для Києва характерний
підвищена каламутність (0,4-3,5 мг/дм3) води в місцях забору з річок
Дніпро та Десна та вміст в ній залишкового хлору (1,1 мг/дм3) [7]. Крім
того, технологічні схеми та їх технічні рішення повинні з кожним роком
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вдосконалюватися, оскільки антропогенний та техногенний тиск на
водойми постійно зростає.
Застосування мембранної технології лімітується рядом факторів,
таких як забруднення мембранної поверхні, недостатня селективність за
полютантами, низька механічна міцність полімерних мембран. Тому для
вирішення цих задач необхідно провести дослідження, спрямовані на
підвищення селективності мембран шляхом використання декількох
активних шарів в одній мембрані, застосування керамічних мембран, які
мають більшу механічну міцність та хімічну стійкість порівняно з
полімерними мембранами, а також можливість регенерування мембран
шляхом додавання до розділюваного розчину компонентів, які, при
осадженні на мембрані, утворюють додатковий селективний шар
(«динамічні мембрани») або регенерують пошкоджені ділянки мембранної
поверхні.
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

Перелік посилань
Терпугов Г. В. Очистка сточных вод и технологических жидкостей
машиностроительных
предприятий
с
использованием
неорганических мембран / РХТУ им. Д. И. Менделеева. М., 2000. 96
с.
Шевченко Т. А. Ресурсосберегающие технологий при очистке
сточных вод // Коммунальное хозяйство городов. Научнотехнический сборник. – 2008. – №86. – С. 119-122.
Дытнерский Ю. И. Мембранные процессы разделение жидких
смесей. М., «Химия», 1975.
Технологические процессы с применением мембран, под ред. Р.
Лейси и С. Лёба, пер. с англ., М., 1976.
Van Der Bruqgen Bart, Vandecasteele Carlo, Van Gestel Tim, Doyen
Wim, Leysen Roger. A review of pressure-driven membrane processes in
wastewater treatment and drinking water production // Environmental
progress. – 2003. – Vol. 22. – Is 1. – P. 46-56.
Krepl Vladimir, Surokova Tatiana. Water cleaning in Aral Sea Region
with the purpose of obtaining drinking and irrigation waters // Conference
of International Research on a Food Security, Natural Resource
Management and Rural Development. Tropentag, October 7-9, 2008.
http://www.vodocanal.kiev.ua/new/modules.php?name=Articles&pa=sho
warticle&articles_id=23
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УДК 532.628+663.5+663.6
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОБРОБКИ ВОДИ БАГАТОРАЗОВИМ
ВАКУУМУВАННЯМ
д.т.н. Шурчкова Ю.О., м.н.с. Сланік А.В.
Інститут технічної теплофізики НАН України
03164 м. Київ вул. Булаховського 2, каб. 204 корпус 2
Метою роботи є дослідження впливу багаторазового вакуумування в
режимі імпульсної зміни тиску, температури і концентрації на фізикохімічні параметри води, структуру і розташування сухого залишку.
У Інституті технічної теплофізики НАН України розроблено нову
технологію обробки води, що дозволяє екологічно чистим способом без
використання будь-яких препаратів змінювати цілий ряд властивостей:
- збільшення водневого показника на 30% (із рН=6,93 до 9,03);
- одержати воду із заздалегідь заданим рН рисунок 1:

Рисунок 1 – Зміна водневого показника залежно від температури
обробки
- стабільність водневого показника перевищує 21 місяць
(строк проведення експерименту) Рисунок 2:

Рисунок 2 – Зміна водневого показника на протязі 21 місяця
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- змінити хімічний склад води, Рисунок 3:

Рисунок 3 – Зміна фізико-хімічних показників води при обробці:
- вихідна вода; - оброблена вода
- змінити дисперсність і структуру сухого залишку Рисунок 4-7:

Рисунок 4 –Розташування сухих
речовин у краплі вихідної води

Рисунок 5 –. Розташування сухих
речовин у краплі обробленої води

Рисунок 6 – Форма і розмір сухих
речовин у краплі вихідної води

Рисунок 7 – Форма і розмір сухих
речовин у краплі обробленої води

- пригнічення мікрофлори;
- вода зберігаючи свої властивості залишається чистою, без запаху і
осаду, має приємний смак на протязі 21місяця (строк проведення
експерименту).
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УДК 621.21
ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ФОНТАНУЮЧОГО
ШАРУ ПРИ ОДЕРЖАННІ ТВЕРДИХ КОМПОЗИТІВ ІЗ ЗАДАНИМИ
ВЛАСТИВОСТЯМИ
магістрант Науменко Д.О., зав. каф., проф., д.т.н. Я. М. Корнієнко
асист. Гатілов К.О.
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
Одержання кристалічно-аморфних твердих композитів із заданими
властивостями (міцність > 7Н/гранулу, рівномірне розподілення
компонентів органічного та мінерального походження) вимагає нових
підходів щодо здійснення таких процесів. Тобто необхідно створити
кристалічний каркас з мінеральних речовин, в якому розміщувались би
наночастинки аморфних речовин. Найбільш доцільно проводити такі
процеси шляхом ізотермічної масової кристалізації, при якій інтенсивність
підведення теплоти впливає на розмір мінеральних мікрокристалів.
Техніка псевдозрідження забезпечує двохстороннє підведення
теплоти до надтонкої плівки рідини, що утворюється на поверхні твердих
частинках – центрах грануляції. Для створення умов стійкої кінетики
гранулоутворення, необхідно регулювати час перебування в зонах
зрошення, тепло-масообміну та релаксації.
Для досягнення поставленої мети необхідний комплексний підхід
конструктивного вирішення газорозподільного пристрою та камери
гранулятора. Тому розробка та дослідження гідродинамічних
характеристик газорозподільного пристрою є актуальною задачею.
Досліди проводились на експериментальній установці, що має форму
паралелепіпеда в нижній частині якого має звуження, яке майже в 2 рази
менше лінійного розміру В. Схема апарата наведена на рисунку 1.

1– газорозподільний пристрій, 2 – рухома вставка, 3 – вісь
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Рисунок 1 – Схема апарата з направленою циркуляцією
Результати експериментальних досліджень представлені у вигляді
залежності ΔР ш /ΔР р =f(K W ) – рисунок 2, показують, що найбільш
енергоощадний гідродинамічний режим досягається при значеннях
K W ≤2,8.

Рисунок 2 – Експериментальна залежність ΔР ш /ΔР р =f(K W )
Разом з тим, проведені експериментальні дослідження утворення
гуміново-мінеральних композитів показали, що при значенні K W > 1,7
коефіцієнт гранулоутворення зменшується з 95% до 80%.
Тобто збільшення швидкості теплоносія суттєво збільшує кінетику
стирання гранул. Тому розробка нових підходів, щодо міжфазового
контакту в дисперсних системах зумовлює необхідність створення нової
конструктивно-технологічної конструкції апарата.
Перелік посилань
1. Гатілов К.О., Хоцяновський І.С., Корнієнко Я.М., Магазій П.М.
Дослідження гідродинаміки псевдозрідженого шару // Інженернохімічний факультет Збірник тез доповідей науково-практична
конференція студентів, аспірантів і молодих вчених, жовтень Київ
2008р. – С. 38–39.
2. Корнієнко Я.М., Гатілов К.О. Гідродинаміка псевдозрідженого шару
в процесі одержання багатошарових твердих композитів із заданими
властивостями // Наукові праці. – Одеса: ОНАХТ, 2009, Випуск 35. –
Т. 2. – С. 62-66.
3. Гранулятор / Я.М. Корнієнко, К.О. Гатілов, Р.В. Сачок – Заявка
№U200907354 на одержання патенту України. – Рішення про видачу
патенту від 21.09.09.
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УДК 628.5.66.002.08
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ ГРАНУЛОУТВОРЕННЯ
КОМПЛЕКСНИХ ГУМІНОВО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
зав. каф., проф., д.т.н. Я. М. Корнієнко, асист. Сачок Р.В.
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
Авторами [1] запропонований спосіб одержання гуміновомінеральних добрив із застосуванням техніки псевдозрідження у вигляді
багатошарових кристалічно-аморфних твердих композитів із змінним
співвідношенням поживних і стимулюючих речовин для відновлення
гумінового шару у ґрунті.
Коефіцієнт гранулоутворення, що характеризує ефективність
процесу, не враховує дисперсний склад готового продукту для різних
хімічних складів.
Проведені експериментальні дослідження показали, що дисперсний
склад готового продукту з вірогідністю 0,95 характеризується γ–
розподіленням:
g=

*
zn
D *( n −1) ⋅ е − zD
(n − 1)!

(1)
де – n і z параметри γ – розподілення, значення яких визначено
експериментально, а D* – приведений діаметр. В таблиці 1 наведені
значення параметрів для різних хімічних складів вихідного розчину.
Таблиця 1 - Значення експериментально обрахованих параметрів
І
ІІ
ІІІ

Хімічний склад добрив
гуміново-азотні
гуміново-азотно-кальцієві
гуміново-азотно-калієвокальцієві

n
25
14

Z
11
6

n/Z
2,27
2,30

12

5,2

2,31

Оцінка якості дисперсного складу гранульованого продукту
проводилась за допомогою математичної функції втрат якості,
запропонованої проф. Тагучі, [3], яка має вигляд:
⎛ d e − d e st
L = bd ⎜
⎜ d
e st
⎝

2

⎞
⎛
⎟ + b σ ⎜ σ − σ st
⎜ σ
⎟
st
⎝
⎠

3

⎞
⎟⎟ + b a (As − As st ) 2 + b e (Ek − Ek st ) 2
⎠

(2)

де D e , σ, As, Ek - поточні значення еквівалентного діаметра частинок
в апараті з псевдозрідженим шаром, середньоквадратичного відхилення,
d e st , σ st
асиметрія й ексцес масового розподілу гранул в апараті,
відповідні параметри заданого дисперсного складу готового продукту, [2].
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За результатами експериментальних досліджень кінетики процесу
гранулоутворення багатошарових твердих композитів, були одержані
вагові коефіцієнти залежності (2) для визначення втрат якості продукту,
які визначалися хімічним складом. Для хімічних складів І, ІІ і ІІІ
відповідно: b d = 1,1,1 b σ = 0.53, 2.07, 1.10 b a = 0.27, 0.30,0.19 і b e = 0.04, 0.12,
0.21 На рисунку 1 відображено динаміку зміни коефіцієнта
гранулоутворення та функції втрат якості для оцінки ефективності
процесу.
кофіцієнтгранулоутворенняψ,%
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Рисунок 1 Динаміка зміни функції втрат якості та коефіцієнта гранулоутворення;
І - Для гуміново-азотних багатошарових твердих композитів
ІІ - Для гуміново-азотно-кальцієвих багатошарових твердих композитів
ІІІ - Для гуміново-азотно-калієво-кальцієвих багатошарових твердих композитів

Виходячи з побудованих графіків, можна зазначити, що склади І та
ІІІ гумінових композитних добрив на протязі всього процесу відповідають
якісному продукту з точки зору втрати якості (L<10), а склад ІІ наприкінці
експерименту втрачає якість вихідного продукту, хоча це може бути
обумовлено технологічними факторами.
Перелік посилань
1. Пат. 4465 Україна, МКП СО05 G 1/00 Спосіб виготовлення
гранульованих органомінеральних добрив /Я. М. Заграй, Я.М.
Корнієнко (Україна). Опубл. 27.12.94, бюл. №6-1.
2. Корнієнко Я.М., Статюха Г.О., Складанний Д.М. Моделювання
безперервного безрециклового процесу зневоднення та грануляції
гетерогенних систем у псевдозрідженому шарі. //Наукові вісті НТУУ
“КПІ”. – №1. – 2002. – С. 133 – 138.
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УДК 676.05
НОВИЙ ПОГЛЯД НА НАГРІВАННЯ ВАЛІВ ПРИ ГАРЯЧОМУ
ПРЕСУВАННІ ПАПЕРУ.
проф., к.т.н. Марчевський В.М, асист. Мельник О.П.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Паперове виробництво займає друге місце по питомим
енерговитратам після металургії, тому робота направлена на зменшення
енергозатрат актуальна. Суттєво зменшити енерговитрати можна шляхом
збільшення сухості паперового полотна після механічного пресування,
інтенсифікувавши даний процес.
Метою роботи є дослідження процесу гарячого пресування, яке
дозволяє теоретично збільшити кінцеву сухість паперу в два рази (до 80
%). Результати дослідження такого процесу в літературних джерелах не
зустрічаються, тому кінетичні закономірності, які планується отримати,
мають наукову новизну.
При проведенні серії попередніх досліджень для нагрівання
верхнього пресового валу використовувались тунельні газові пальники.
Під час згаданих досліджень була отримана кінцева сухість паперового
полотна 70 %. Однак зважаючи на теперішню ситуацію в промисловості, а
саме на дефіцит природного газу, а також на те, що даний тип нагрівачів є
пожежонебезпечним доцільно провести дослідження і розробити більш
безпечний і економічний нагрівач [1 – 7].
Як відомо в Україні є надлишок виробляємої електроенергії на
відміну від газу який є дорогим та дефіцитним. Тому для нагрівання
пресових валів доцільно використовувати метод індукційного нагрівання.
Перевагами даного методу є безпечність та економічність, а також те, що
вже існуючі пресові частини папероробних машин легко модернізувати без
необхідності повної заміни всіх вузлів.
Результати роботи можуть бути впроваджені на підприємствах
папероробної промисловості України. Застосування „гарячих пресів” з
індукційними нагрівачами дозволить значно збільшити кінцеву сухість
паперового полотна до 65-80 %, що забезпечує економію на висушуванні 1
т паперу 200 м3 паливного газу. При середній продуктивності
папероробної машини 15 т/год економія газу становить 3000 м3/год [8].

14

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

1.

2.

3.

4.
5.

6.

Перелік посилань
В. Н. Марчевский, Л. И. Ружинская, О.П. Мельник. Температурный
режим горячего пресса бумажного полотна. Наукові праці Одеської
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папероробних машин. Наукові праці Одеської національної академії
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аспірантів та молодих вчених „Екологія. Людина. Суспільство” (16-20
травня 2007 р. м. Київ) – Київ: НТУУ „КПІ”, 2007.
В. М. Марчевський. О.П. Мельник. Результати досліджень процесу
гарячого пресування паперового полотна. Вісник НТУУ „КПІ” Хімічна
інженерія, екологія та ресурсозбереження. №1-2008
В. М. Марчевський, Л. Г. Воронін, О.П. Мельник, А. О. Біловол.
Кінетика гарячого пресування паперового полотна. Збірник матеріалів
XІІ міжнародної наукової конференції "Удосконалення процесів та
обладнання харчових та хімічних виробництв" 8 – 12 вересня 2008 року.
В.М. Марчевський, О.П. Мельник. Екологічно безпечний та
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УДК 676.026.522
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ ПАПЕРУ
проф., к.т.н, В.М. Марчевський, асист. О.А. Новохат
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Кондуктивний (контактний) метод сушіння паперу на сушильних
циліндрах є найбільш поширеним в промисловості. Проте цей метод має
ряд недоліків: велика металоємкість обладнання, великі енергетичні
затрати. Крім того швидкість нагрівання вологого паперу обмежується
випаровуванням води та теплопровідністю від верхніх шарів, які
контактують з поверхнею циліндра [1]. Процес випаровування уповільнює
прогрівання паперу до температури першого періоду сушіння.
Проблема швидкого нагрівання паперу може бути вирішена шляхом
використання інфрачервоного (ІЧ) випромінювання. Відомо, що ІЧ
випромінювання має властивість проникати в об’єм матеріалу [2]. При
цьому тепло виділяється по всій товщині паперу, одночасно нагріваючи як
верхні, так і внутрішні шари паперового полотна. Це дозволяє значно
збільшити швидкість нагрівання і, відповідно, продуктивність
папероробної машини. Тому дослідження кінетики процесів нагрівання та
сушіння паперу з використанням ІЧ випромінювачів актуальне.
Мета роботи – дослідження кінетичних закономірностей процесу і
основних його параметрів, необхідних для розрахунків та впровадження у
виробництво.
Досліди проведені на автоматизованій лабораторній установці. До її
складу входять електричний ІЧ випромінювач потужністю 200 Вт,
підключені до персонального комп’ютера автоматичні електронні ваги
(дискретність 0,001 г) та пірометр.
Отримано результати, які показують, що:
• період прогріву паперу при використанні ІЧ випромінювання коротший, ніж
відповідний період при кондуктивному методі сушіння за однакових
теплових потоків і залежить від маси квадратного метру паперу,
вологовмісту і щільності теплового потоку;
• зі збільшенням вологовмісту і маси квадратного метру паперу збільшується
час прогріву;
• зі збільшенням маси квадратного метру паперу зменшується швидкість
процесу сушіння;
• збільшення щільності теплового потоку збільшує швидкість сушіння,
особливо в першому періоді сушіння;

16

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

• форма узагальнюючої кривої процесу сушіння паперу з використанням ІЧ
випромінювання U=f(Nτ) не залежить від величини теплового потоку, а
залежить від маси квадратного метру та початкового вологовмісту;
• при різному початковому вологовмісті узагальнюючі криві в першому
періоді паралельні; при різних масах квадратного метру паперу кути нахилу
відповідних дотичних різні;
• узагальнюючі криві сушіння можливо описати рівнянням виду:
u = − A( Nτ ) 6 + B ( Nτ ) 5 − C ( Nτ ) 4 + D ( Nτ ) 3 − E ( Nτ ) 2 − F ( Nτ ) + u0

(1)

де u - вологовміст паперу поточний, кг/кг;
u 0 - вологовміст паперу початковий, кг/кг;
N - швидкість сушіння паперу в першому періоді сушіння;
τ - час сушіння, с.
Для флютінгового паперу:
u = 0,017 ( Nτ )5 − 0,217 ( Nτ ) 4 + 0,888( Nτ )3 − 1,253( Nτ ) 2 − 0,352 ( Nτ ) + u0

(2)

Для газетного паперу:
u = −0,003( Nτ ) 6 + 0,056 ( Nτ )5 − 0,335( Nτ ) 4 + 0,942 ( Nτ )3 − 1,094 ( Nτ ) 2 − 0,439 ( Nτ ) + u0

На рисунку 1 зображено зміну температури двох поверхонь
(лицьової та зворотної) флютінгового паперу.

Рисунок1 - Залежність температури лицьової та зворотної поверхонь
флютінгового паперу від часу нагрівання

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. – Proceedings
of the 12th International Drying Symposium (IDS2000) , Paper No. 319
(Professional Paper).
3. Марчевський В.М., Новохат О.А. Кінетичні закономірності нагріву та
сушіння
паперу
із
застосуванням
енергії
інфрачервоного
випромінювання .// ОНАХТ, Наукові праці, випуск 39, Т.2, 2009 - с.
79-81.
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УДК 536.24:66.012.3
ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ВИТРАТ В ТЕХНОЛОГІЇ
ТЕРМОМЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ
ПРОДУКТІВ
аспірант Целень Б. Я., науковий керівник Іваницький Г. К.
Інститут технічної теплофізики НАН України
В Інституті технічної теплофізики розроблена принципово нова
технологія та апарат, які призначені для обробки термочутливих
біологічно активних рідин з метою підвищення якісних показників
продукту [1]. Технологія розроблена на базі фундаментальних досліджень
в рамках наукового напрямку дискретно-імпульсного введення енергії в
гетерогенні
середовища.
Високу
ефективність
обробки
багатокомпонентних рідинних сумішей за цією технологією досягнуто
внаслідок ініціювання в апараті різноманітних гідромеханічних і
термічних ефектів, таких як вибухове закипання, кавітація, десорбція,
інтенсивний тепло- і масообмін на межі розділу фаз та інші при істотно
низьких витратах енергії.
Обробка термочутливих біологічно активних рідких продуктів за
цією технологією характеризується низкою позитивних технологічних
показників, а саме: підвищенням термостабільності продукту в процесі
обробки, зниженням його кислотності, поліпшенням органолептичних
характеристик внаслідок глибокої дегазації та дезодорації, а також
пригніченням небажаної мікрофлори, які в остаточному підсумку
дозволяють отримувати продукт високої якості та значно збільшити термін
його зберігання без введення яких-небудь реагентів.
Для виконання оптимальних умов передбаченої в технології
регенерації тепла, застосовується конденсаційно-випарна схема обробки,
яка забезпечує можливість істотного зменшення енергетичних витрат. Для
підвищення енергетичної ефективності роботи в апараті реалізована
двоступінчаста конденсаційно-випарна схема обробки.
Апарати для реалізації даної технології обробки рідини широко
використовуються в молочній промисловості та характеризуються
високою надійністю в роботі і порівняно невеликими питомими витратами
енергії. Сировина, яка надходить на обробку по технологічних вимогах
повинна бути нагрітою до певної температури (наприклад, з метою її
пастеризації), а потім знову охолодженою до початкової температури.
Реалізована в апараті конденсаційно-випарна схема обробки забезпечує
оптимальні умови регенерації тепла, які лежать в основі цієї технології і,
відповідно, підвищення енергетичної ефективності апарата.
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Для обґрунтування оптимальних режимів роботи апарата і
мінімізації непродуктивних витрат енергії при застосуванні даної
технології розроблено та апробовано в умовах виробництва спеціальну
математичну модель. Модель, яка призначена для розрахунків балансу
енергії в рідинному і паровому трактах апарата, описує гідродинамічні
процеси, процеси тепло- та масообміну і кінетику фазових переходів на
межі диспергована рідина - пара в камерах конденсації та випаровування.
При застосуванні моделі для аналізу результатів експериментів,
проведених у виробничих умовах було встановлено, що існує принципова
можливість підвищення ефективності роботи апарата і зниження
непродуктивних витрат енергії [2].
Проведений попередній аналіз енергетичної ефективності даної
технології на апараті продуктивністю 5 т/год. у виробничих умовах
показав, що сумарні непродуктивні витрати енергії, пов’язані з
відхиленням роботи від оптимального режиму. становлять приблизно 180
кВт · год. В результаті цього, витрати енергії при роботі апарата в
оптимальному режимі зменшаться на 30%.
Розроблена нами математична модель процесів тепло- і масообміну
при застосуванні конденсаційно-випарної схеми регенерації тепла
дозволяє встановити причини таких великих непродуктивних витрат
енергії та запропонувати шляхи оптимізації роботи апаратів цього типу.
Модель [2] дає можливість описати кінетику процесів випаровування
і конденсації в камерах апарата, тобто інтенсивність нагрівання або
охолодження рідини у відповідних камерах залежно від ступеня
диспергування рідини.
За допомогою моделі встановлено, що чим менший розмір краплини
факела диспергованої рідини на вході в камери апарата, тим більше
процеси тепло- і масообміну наближені до оптимального режиму.
Застосування в камерах конденсації розпилювачів, які забезпечать
диспергування рідини до середніх розмірів краплин порядку 50…100 мкм,
дозволить істотно підвищити енергетичну ефективність апарата.
Таким чином, попередній аналіз енергетичних витрат вказує на те,
що в даному апараті економія енергії має істотне значення для
промисловості в зв’язку з високими цінами на енергоносії.
Перелік посилань
1. Ю. А. Шурчкова. Адиабатное вскипание. Практическое использование.
– К.: Наукова думка, 1999. – 228 с.
2. Г. К. Иваницкий, Б. Я. Целень. Взаимодействие капель распыленной
жидкости с перегретым паром в процессах конденсации и испарения //
XXIII научная конференция стран СНГ «Дисперсные системы»
Материалы конференции. – Одесса: 2008. – С. 156 – 157.
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УДК 66.045
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ТЕХНІКОЕКОНОМІЧНОГО УЗАГАЛЬНЮЮЧОГО КРИТЕРІЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ТЕПЛООБМІННИКА З ГРАФІТУ
магістрант Н.В. Волков, доц., к.е.н. А.М. Задольський,
доц., к.т.н. С.В. Сидоренко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Дослідження технікоекономічного критерія ефективності роботи
теплообмінного обладнання проаналізовані для діючого лабораторного
обладнання. Основним елементом є стандартний блочний графітовий
теплообмінник з поверхнею теплопередачі 0,9 м2. Схема установки
показано на рис. 1.

Рисунок 1 – Схема установки
Для розрахунку критерія оптимальності було враховано такі
характеристики як: капітальні витрати (вартість теплообмінника та його
монтаж), витрати електроенергії для нагрівання одного з теплоносіїв та
прокачування насосами обох теплоносіїв через теплообмінник та систему
трубопроводів в цілому. Крім того було враховано вартість теплоносіїв та
термін експлуатації теплообмінника і теплоносіїв. Формула для
розрахунку узагальнюючого критерію приведена нижче:
,
де:

кількість прийнятої теплоти, кВт;
критерій оптимальності, грн/год.
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В свою чергу критерій оптимальності розраховується наступним
чином:
,
де:
обладнання;

коефіцієнти, що залежать від виду використовуваного
ринкова вартість теплообмінника, грн;
вартість робіт по монтажу теплообмінника, грн;
ринкова вартість насосів (сумарна), грн;
вартість робіт по монтажу насосів (сумарна), грн;
кількість робочих годин в одному календарному році;
дійсні потужності насосів під час роботи, кВт;
вартість одиниці установленої потужності

насосів,

грн/(кВт·год);

витрати теплоносіїв, м3/год,
вартість теплоносія, що витрачається, грн/м3.
Модернізована лабораторна установка дозволяє проводити
експерименти в широкому діапазоні Re (від ламінарного режиму до
турбулентного, Re>10000), а спеціально розроблена комп’ютерна програма
разом з реєструючим пристроєм та ПК дає можливість одержувати
експериментальні данні, графіки та результати розрахунків роботи системи
в безперервному режимі (інтервал задається оператором).
Визначення температур під час досліджень здійснюється
термопарами, сигнал від яких подається на вхід аналого-цифрового
перетворювача. За допомогою спеціально розробленої та удосконаленої
програми написаної в середовищі LabView розраховується узагальнюючий
і визначається його оптимальне значення в
критерій ефективності
межах застосовуваних інтервалів температур (15…60 ), витрат
теплоносіїв (до 12 м3/год), вартості капіталовкладень і технологічних
затрат.
Розроблений метод може бути використаний для визначення
оптимального значення поверхні теплообмінників, витрат теплоносіїв та
корисної різниці температур, що в свою чергу забезпечить
енергозберігаючий режим роботи та економію коштів.
Перелік посилань
1. Маньковский О.Н., Толчинский А.Р., Александров М.В.. Теплообменная
аппаратура химических производств. М.-Л., Химия, 1976.
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УДК 66.069.833 :532.62
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ МАСОПЕРЕНОСУ В ЕЛЕМЕНТАХ
НАСАДОЧНИХ АПАРАТІВ
магістрант Волочнюк В.П, доц., к.т.н. Ракицький Л.В.,
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
В даний час інтенсивного розвитку хімічного машинобудування та
інших галузей промисловості великого значення набувають проблеми,
пов’язані з раціональним використанням сировини та активних методів
застосування науково-технічних досягнень, які забезпечують підвищення
якості продукції при економному витрачанні паливно-енергетичних
ресурсів та безпекою їх експлуатації. Тому великої уваги в даний час
заслуговують питання розробки, дослідження і впровадження
високоефективного технологічного обладнання, яке допоможе розв’язати
поставленні завдання і забезпечить не лише продуктивність, а й ефективну
роботу апарата. Насадкові тіла, які завантажуються в апарат навалом
називаються нерегулярними, а ті, які укладають або монтують у певному
порядку, зокрема в жорстку структуру –регулярними [2, 4]. Регулярні
насадки на відміну від нерегулярних характеризуються низьким
гідравлічним опором і більш високою пропускною здатністю за газовою і
рідкою фазами та високою інтенсивністю масообміну на одиницю об’єму –
значно переважають контактні пристрої інших типів [1,]. Мета та задачі
даної роботи були сформульовані у попередній роботі[3]. На основі
літературного огляду для реалізації сформульованих раніше задач
розроблюється насадка, яка б забезпечувала інтенсифікацію масообміну та
мала низький гідравлічний опір і більш високу пропускну здатністю.
Однією з важливих задач, яка ставиться до розроблюваної регулярної
насадки є зниження застійних зон. Всі стадії масообміну здійснюються
послідовно, тому загальна швидкість процесу встановлюється на рівні
швидкості найповільнішої стадії. Такою стадією у плівкових апаратах
найчастіше є перенесення компонента у нетурбулізованій рідкій фазі. Крім
того, коефіцієнти дифузії у рідкій фазі на кілька порядків нижчі від
коефіцієнтів дифузії у газовій фазі. Тому, завдання інтенсифікації процесу
масообміну у регулярних насадках зводиться переважно до прискорення
перенесення компонента у рідкій фазі, яке досягається за допомогою її
додаткової турбулізації накладанням пульсаційно-коливальних рухів [1]. У
насадкових апаратах з фіксованою поверхнею контакту фаз сили
поверхневого натягу співмірні з об’ємними силами, а площа поверхні
рідини співмірна з площею поверхні насадок, тому сили поверхневого
натягу, що діють на межах поділу фаз газ–рідина і рідина–тверде тіло,
суттєво впливають на процеси гідродинаміки та тепломасообміну і мають
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враховуватися в енергетичних балансах [1]. Кінетика процеса абсорбції
зазвичай розраховується при припущені, що існує режим повного
витіснення. Використання кінетичних даних при розрахунку стаціонарних
режимів на основі математичної моделі з урахуванням поздовжнього
перемішування приводить до значних відхилень від дійсних значень
складів вихідних потоків в реальному апараті. Найбільш відповідає
дослідам ячеєчна модель з застійними зонами [2]. Рівняння математичної
моделі набуває вигляду :
dxn
,
dτ
dy
G ( yn −1 − yn' ) − Koy aH ΔC = ϕG H n ,
dτ
dx*
G ( yn' − yn ) = ϕ з. з H n .
dτ
L( xn +1 − xn ) + Kox aH ΔC = ϕ L H

Так як ми розглядаємо двофазні потоки, то на межі розділу фаз
проявляються принципово нові сили, в тому числі і сили поверхневого
натягу. Вони є фундаментальним параметром, який характеризує і
забезпечує зв’язок між фізико-хімічними, гідромеханічними і
тепломасообмінними процесами на міжфазнійповерхні та всередині рідкої
фази. Коефіцієнт поверхневого натягу може також бути використаний для
інтенсифікації масообміну в газорідинних системах з розвиненою
поверхнею, в яких визначальний геометричний розмір дисперсних
частинок співмірний з розміром капілярної сталої або менший від неї,
зокрема в апаратах з регулярними насадками [1, 2]. Для врахування сил
поверхневого натягу запропоновано рівняння для визначення висоти
одиниці перенесення маси у рідкій фазі hр, м, насадок (при десорбції СО 2 )
h = AaRe m Re n Pr 0,67

p
г.в p
p
, воно має вигляд:
, в ньому на відміну від
загальноприйнятого виду рівняння для плівкової течії по регулярній
насадці замість товщини плівки (яку важко визначити) введено капілярну
) і додатково, за допомогою Re г.в , враховано вплив
сталу а (

відносної швидкості газового потоку на перемішування рідини всередині
крапель під час їх формування і падіння[1].
Перелік посилань
1. Марценюк А. С. Науково-технічні основи інтенсифікації масообміну
в газорідинних апаратах з регулярними насадкам // Автореф. докт. техн.
наук. – К.: НУХТ, 2006. – С.45.
2. Кафаров В. В. Основы масопередачи.-М.:Высшая школа, 1979.-439с.
3. Волочнюк В. П., Півень О. Н. Дослідження процесу масопереносу в
елементах насадочних апаратів // Наукові праці ОНАХТ: У 2 ч.-О.:
ОНАХТ-2009.-№35.- ч. 2.- С. 81-84.
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УДК 62-932.4:662.758.4
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ЗМІШУВАННЯ СУМІШІ В
ОДЕРЖАННІ БІОПАЛИВА
магістрант Ковальов В.В., доц., к.т.н. Зубрій О.Г.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Необхідність упровадження у вітчизняних господарствах технологій
з виготовлення альтернативних нафтовим видів палива є очевидною,
оскільки Україна нині на 90% залежить від імпортованої нафти запаси якої
за існуючих темпів видобутку можуть вичерпатися уже через 30-40 років.
Цей факт, безперечно, впливає і на ціну палива. Крім того, при вступі до
ЄС біопаливо повинно становити не менше 10% використовуваного палива
в країні.
Іншим важливим чинником, що викликає підвищений інтерес до
біодизельного палива, є його екологічність, тобто менші викиди шкідливих
сполук у навколишнє середовище. Біодизельне паливо не є абсолютно
екологічно чистим, але, порівняно з нафтовим, воно все ж чистіше. Про це
свідчать проведені дослідження. Так, у продуктах згоряння біопалива на 810% менше окису вуглецю, майже на 50% менше сажі й значно менше
сірки (0,005% проти 0,2% у звичайного дизельного палива). І тільки через
високий вміст кисню в біопаливі продукти його згоряння містять
приблизно на 10% більше окису азоту порівняно з нафтовим дизельним
паливом.
Біодизельне паливо відзначається високим цетановим числом, що
дає можливість використовувати його на дизельних двигунах без
додаткових речовин, які б забезпечували краще запалювання, особливо під
час запуску двигуна.
Для отримання метилового ефіру до ріпакової олії додається метанол
(відношення 7:1), і невелика кількість каталізатора КОН. Процес
переетерифікації проходить у реакторі при температурі 45…50°С протягом
80 хвилин. В результаті хімічної реакції утворюється метиловий ефір
(біопаливо), а також побічний продукт – гліцерин.
Метою цієї роботи є вдосконалення процесу змішування ріпакової
олії із сумішшю
метиловий спирт – каталізатор КОН. Реакція
переетерифікаціі – достатньо повільний процес, через невелику
спорідненість реагентів. Тому з метою зменшення витрат на
перемішування (за рахунок зменшення часу перемішування) та
інтенсифікації процесу переетерифікації, пропонується замінити
пропелерну мішалку на турбінну. На відміну від пропелерної, турбінна
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мішалка буде сприяти диспергуванню часток в середині емульсії за
рахунок розбивання на більш дрібні частинки і збільшення поверхні фаз. А
також пропонується підвищити температуру реакції з 50°С до 60°С, що
дозволить зменшити час реакції як мінімум у 2 рази.
Запропонований проект для отримання біодизельного пального із
ріпакового насіння може бути використаний для впровадження у
промисловості.

1 – гвинтовий живильник; 2 – ваговий дозатор; 3 – змішувач; 4 – буферна ємність; 5
– об’ємний дозатор; 6 – фільтр коливань потоку; 7 – теплообмінник; 8 –
конденсатор-підігрівач; 9 – конденсатор; 10 – інжекційний змішувач; 11 – реактор
переетерифікації; 12 – сепаратор; 13 – випарний апарат; 14 – фільтр-сорбер; М –
олія; Ме – метанол; К – каталізатор; Г – гліцерин; БД – біодизель; В – вода
(охолодження).
Рисунок 1 – Технологічна схема виробництва біодизеля

Перелік посилань
1. Девятин С.Н., Марков В.А., Семенов В.Г. Растительные масла и
топлива на их основе для дизельних двигателей. – Х.: Новое
слово, 2007. – 452 с.
2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической
технологии. – М.:Химия, 1971. – 784 с.
3. http://www.biodiesel-ua.com/index.php
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УДК 539.234:66.001
ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ ТА ТЕПЛООБМІНУ В
РОТОРНО-ПЛІВКОВОМУ АПАРАТІ З ШАРНІРНИМ
КРІПЛЕННЯМ ЛОПАТЕЙ
магістрант Малишева А.В., доц., к.т.н. Зубрій О.Г.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Плівкові процеси отримали поширення в хімічній, харчовій,
паперовій технології, з успіхом застосовуються в технології хімікофармацевтичних речовин, в біотехнології, металургії. Проведення процесів
тепло- та масообміну в плівкових апаратах само по собі сприяє
інтенсифікації цих процесів за рахунок підсиленої турбулізації тонкого
шару рідини. Додаткова турбулізація стікаючої плівки найчастіше
здійснюється механічним шляхом. Питання генерування плівки значно
спрощуються при використанні роторних апаратів, в яких розподілення
рідини відбувається спеціальними пристроями. Найбільш зручний метод
впливу на плівку – перемішування її лопатями, що обертаються. Роторноплівкові апарати відрізняються високою інтенсивністю тепловіддачі мають
відносно невеликий гідравлічний опір [1,2].
Роторні випарні апарати рекомендується застосовувати для процесів
глибокого концентрування та дистиляції харчових продуктів в якості
самостійних технологічних апаратів або ж в комплекті з апаратами інших
типів.
Останнім часом винахідницька активність промислово розвинутих
країн у напрямку розробки нових конструкцій роторних плівкових апаратів
з шарнірним кріпленням лопатей і їх складових частин за останні роки
підвищилась. Провідними державами у цій галузі є: США, Велика
Британія, Російська Федерація, Німеччина, Франція, Японія.
На характер руху тонкої плівки рідини, а як наслідок і на теплообмін
в плівці впливає густина зрошення, число обертів ротора та інше.
Тепловіддача від стінки до рідинної плівки залежить від умов змочування
тепловіддающої поверхні, тому однією з основних технологічних
характеристик є мінімальна щільність зрошення, вона визначає граничні
. Н. Зубер и Ф. Штауб
умови роботи виробничого агрегату
дослідили умови, за яких плівка рідини змочує поверхню твердого тіла для
неізотермічної течії. Вони встановили значний вплив теплового потоку на
[2]. Нами були проведені
мінімальну щільність зрошення
дослідження мінімальної щільністі зрошення
при неізотермічній течії
в роторно-плівковому апараті. Отримані результати потребують
теоретичної розробки.
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Течія в’язких рідин в тонкому шарі супроводжується хвилями на
вільній поверхні рідини, що ускладнює теоретичне узагальнення питань
хвильової течії. Для визначення коефіцієнта тепловіддачі використовують
рівняння напівемперичної теорії турбулентного переносу, розглядається
трьохшарова модель описана Прандтлем та Карманом. Для знаходження
динамічної швидкості, яка входить в це рівняння використовується
рівняння (1), в якому
дисипація енергії в пристінному шарі.
Дисипація енергії складається з двух складових, одна з яких
визначає потужність, що вводиться перемішуючим пристроєм, а друга –
течію рідини під дією гравітаційних сил. В роторно-плівкових апаратах
перша складова набагато більша за другу, тому дисипація енергії
визначається потужність, що вводиться перемішуючим пристроєм і
визначається за допомогою рівняння (2).

де
коефіцієнт
експериментально;

пропорційності,

який

визначається

При виведенні рівняння для визначення коефіцієнта тепловіддачі
В реальних умовах
коефіцієнт пропорційності прийнятий
, тому
найбільш вірогідне значення коефіцієнта пропорційності
рівняння необхідно уточнювати. При вивченні процесу в тонких плівках
неможна нехтувати матеріалом з якого виконана поверхня теплопередачі
апарату, так, як це суттєво впливає на змочування рідиною гріючої
поверхні і, відповідно, на величину
коефіцієнта тепловіддачі.
В
промисловості також застосовують роторно-плівкові апарати з скляним
корпусом, тому необхідні подальші дослідження в цій галузі.
Перелік посилань:
1. Ю.М. Тананайко, Е.Г. Воронцов. Методи расчёта и исследования
пленочных процессов. «Техніка», 1975 г.
2. Ю.М. Тананайко, Е.Г. Воронцов. Теплообмен в жидкостных пленках.
«Техніка», 1972 г.
3. Соколов В. Н., Яблокова М. А. Аппаратура микробиологической
промышленности, - Л.: Машиностроение, 1988. – 278 с
4. Соколов В. Н., Доманский И.В. Газожидкостные реакторы Л
Машиностроение, 1975. – 218 с
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УДК 66.066
ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИРОБНИЦТВА ПАЛИВА БІО-100
магістрант Гладкова О.О., доц., к.т.н. Рябцев Г.Л.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Інтенсивне використання автомобільного транспорту та обмежені
запаси нафти, що зумовили високу вартість продуктів її переробки, як
ніколи гостро поставили перед людством такі задачі, як захист екології та
пошук нетрадиційних видів палива, які могли б зменшити залежність від
палива нафтового походження [1]. В Україні для вирішення поставлених
задач було розроблено біопаливо БІО-100 [2]. Біопаливо БІО-100 є
сумішевим паливом. До складу палива входить більше 50 % за об’ємом
етанолу, прості ефіри, легкі бензинові фракції, промоутер займання.
Високий вміст спирту забезпечує фазову стабільність паливної композиції
БІО-100 навіть за відносно високих концентраціях води. Додатковим
стабілізуючим фактором є наявність у складі простого ефіру.
Процес одержання БІО-100 складається з трьох етапів: виробництва
біоетанолу, легких вуглеводневих фракцій та одержання їхньої суміші.
Метою роботи є теоретичне та експериментальне дослідження
процесів виробництва біоетанолу й легких вуглеводневих фракцій із метою
одержання суміші, яка якнайкраще поєднує в собі переваги обох
складових.
Біоетанол – це звичайний етанол, що отримують в процесі
перероблення рослинної сировини, для використання в якості біопалива.
Сировиною для виробництва біоетанолу є рослинні відходи сільського
господарства.
Біоетанол одержують "мокрим" способом із виділенням глютену й
крохмалю. Крохмаль за допомогою ферментів перетворюють на прості
цукри, які потім зброджують дріжджами в брагу, тобто суміш спирту, води
і незброджені залишки. Етанол відокремлюють у дистиляційній колоні й
додатково очищують у ректифікаційній, на виході з якої отримують суміш
етанолу з водою.
Зневоднення біоетанолу здійснюють на молекулярних ситах –
мікропористих тілах, що вибірково поглинають речовини, молекули яких
менші, ніж розміри мікропор. Процес зневоднення на молекулярних ситах
відбувається таким чином: парова фаза (що складається з води та етанолу)
надходить в міжтрубний простір апарата зневоднення; водяна пара
(молекули якої менше пір селективної мембрани) проходить крізь
керамічну трубку з цеолітовим напиленням і захоплюється вакуумним
насосом, а пара етанолу (молекули якого більше, ніж пори сита) виходить з
апарата і прямує до конденсатора зневодненого етанолу. Рушійною силою
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проникнення є різниця тисків у трубному (створюється вакуумним
насосом) і міжтрубному просторі (створюється грійною парою випарного
апарата й конденсатором зневодненого етанолу). Легкі вуглеводневі
фракції для виробництва сумішевого палива доцільно виготовляти на мінінафтопереробному заводі (міні-НПЗ). Основна ідея такого підприємства
полягає в оперативному та економічному виробництві різних видів палива
з доступних джерел сировини [3]. Класичним варіантом міні-НПЗ є
спрощений блок атмосферної перегонки, завданням якого є дистилювання
нафти або газового конденсату. Основою класичної схеми атмосферної
перегонки є тарілчаста ректифікаційна колона, де нагрітий в трубчастій
печі газовий конденсат поділяють на три основні фракції, легша з яких є
цільовою. Для отримання суміші біоетанолу та легких вуглеводневих
фракцій використовують гідродинамічну активацію, що забезпечує
утворення стійкої суміші, яка не буде розшаровуватись. Під час
гідродинамічної активації кавітаційні бульбашки руйнуються, утворюючи
інтенсивні зустрічні високошвидкісні (до 300...500 м/с) кумулятивні
струмені, які, стикаючись, породжують високочастотний коливальний
процес.
Як
наслідок,
відбувається
взаємодія
складових
багатокомпонентного середовища на мікрорівні з утворенням
високодисперсної гомогенної суміші [4].
Після проведення попереднього літературного аналізу було
встановлено науково-технічну проблему, яка полягає у недостатній
вивченості процесу отримання сумішевого палива та відсутності
достатньої кількості досліджень, які б дозволили застосувати для
розрахунків процесу отримання відомі математичні моделі. У зв’язку з цим
сформульовано такі задачі:здійснити моделювання процесу одержання
палива БІО-100; провести експериментальні дослідження процесу, а саме
розробити методику проведення експериментів, визначити похибки
вимірювань, одержати та проаналізувати результати експериментальних
досліджень; перевірити адекватність математичної моделі і зробити
висновки стосовно можливості її застосування для опису процесу
одержання палива БІО-100.
Перелік посилань
1. Рябцев Г. Л. Биоэтанол от А до Я // Терминал. - 2008. - № 13. - С. 6-15.
2. Дослідження експлуатаційних властивостей палива БІО-100 / М. М.
Худолій, М. Ф. Дмитриченко, Е. В. Вельд та ін. // Вісник НАУ. - 2009. - №
1. - С. 126-128.
3. Рябцев Г. Л. Анализ украинского рынка мини-НПЗ // Терминал. - 2005. № 47. - С. 6-13.
4. Что такое кавитация [Электроний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.kavitonika.com/?page=equip. - Заголовок з екрану.
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УДК 66.045
ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ НЕРЕГУЛЯРНОЇ НАСАДКИ
магістрант Гусєв П.С., доц., к.т.н. Степанюк А. Р.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
В сьогоднішні часи значно збільшилась конкурентоспроможність
насадкових колон на відміну від тарілчатих колон [1,2,3,4], що
пояснюється більш низьким гідравлічним опором насадкових колон, їх
спроможністю працювати при більш високих навантаженнях по газовій та
рідкій фазах, простотою конструкції та монтування, більш низькою
вартістю.
В апаратах із нерегулярною насадкою рідина утворює на елеменах
насадки плівку. Розглядають два випадки, коли плівка може бути
найтоншою, що дає спроможність заменшити гідравлічний опір насадки,
та режим підвисання, який можна охарактеризвуати скупченням рідинной
фази в окремих місцях насадки, переважно точках конаткту елементів
насдаки.
У першому випадку насадкові апарати можна розглядати як різновид
плівкових. Поверхня взаємоконтакту фаз визначається змоченою
поверхнею насадки. Змочуваність поверхні насадки суттєво впливає на
характер течії плівки рідини, що в свою чергу впливає на інтенсивність
масообміну. При досліджені і розробці нових типів насадок питання
змочуваності поверхні є дуже актуальним.
У другому випадку, при режимі підвисання (емульгувнні) рідини
поверхня контакту фаз не залежить від властивостей поверхні насадки, а
визначається здатністю насадки утримувати рідку фазу.
Режим інтенсивної гідродинамічної взаємодії між фазами забезпечує
оптимальне протікання процесів. Водночас потрібно враховувати
наявність краплеуносу і захлинання насадки апарату. Із зменшенням
гідравлічного опору насадки та зі збільшенням швидкостей по газовій і
рідкій фазах має сенс визначення оптимального значення цих параметрів.
Відповідно даним [1] можна визначити гідравлічний опір для шару
нерегулярної насадки.
ΔP =

⎡⎛
3 W0
⎢⎜ S + 18 ⋅10 ⋅
ν
⎣⎝

2
⎞
6 W 0 ⎤
⎟ − 324 ⋅10 ⋅ ν 2 ⎥ ⋅ν ⋅ H ⋅ γ ⋅ w0
⎠
⎦
3
0.09 ⋅ g ⋅ ε

де W0 - швидкість потоку, м/с;
H – висота насадки, м;
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S – питома поверхня м2;
3
γ – притома густина рідини, кг/м ;
ε – частка вільного об’єму.
З рівняння (1) можна вивести залежність (2) величини
якої насадки, якщо відома ії питома поверхня

ΔP для будь-

ΔP = 4.4 ⋅10 −4 ⋅ S 2 ⋅ Wo2 ⋅ γ

(2)
Аналізуючи отриманий вираз, можна зробити висновок, що
гідравлічний опір зрошуємої насадки залежить від питомої поверхні
насадки та питомої густини рідини. Таким чином ці залежності дозволяють
проводити порівняльний експрес-аналіз нових та вже відомих типів
насадок.
Перелік посилань
1. Дьяконов Г.С. Гидродинамические исследования нерегулярной
насадки Инжехим 2002.
2. Кириллов, В.Х., Дорошенко, А.В., Максимальные значения скорости
газа в тепломассообменных аппаратах, Инженерно-физический
журнал, Т. 69, №2, 1996, с. 269-285.
3. Фарахов М.И., Маряхин Н.Н., Дьяконов Г.С. Разработка
нерегулярной насадки и ее гидродинамические и массообменные
исследования 2001.
4. Интенсификация тепло и массообмена в энергетике / Б.В. Дзюбенко
и
др.;
под
ред.
Ю.А.
Кузма-Кичты.М.:
ФГУП
«ЦНИИАТОМИНФОРМ», 2003, 240с.
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УДК 66.045
ДОСЛІДЖЕННЯ ГІДРОДИНАМІКИ РЕГУЛЯРНОЇ НАСАДКИ
магістрант Донець О.Є., доц., к.т.н. Степанюк А. Р.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Основним напрямом технічного розвитку в хімічній, нафтохімічній,
нафтопереробній і інших галузях промисловості є створення і
удосконалення апаратів і устаткування переробки сировини. Значну частку
устаткування тут займають ректифікаційні і абсорбційні установки.
В насадкових колонах апаратах з регулярним шаром насадки рідина
тече по елементу насадки головним чином у вигляді тонкої плівки, що дає
підстави насадкові апарати розглядати як різновид плівкових [1,2,3,4].
Поверхнею контакта фаз є в основному змочена поверхня насадки,
виходячи з цього саме змочуваність поверхні насадки є найважливішим
питанням при досліджені і розробці нових типів насадок.
У плівкових апаратах для оптимального протікання процесів
необхідно забезпечити режим активної гідродинамічної взаємодії фаз за
відсутності сильного каплеуносу і «захлинань» частини насадки апарату. У
зв'язку з тим, що відомі результати теоретичних і експериментальних
досліджень граничних навантажень суперечливі, має сенс визначення
максимальних швидкостей по парі і рідині. Якщо, відповідно до даних [1]
рідину і газ вважати ідеальними середовищами, то можна застосувати
теорію потенційних течій. За допомогою рівнянь нерозривності і інтегралів
Коши-Лагранжа для рідини і газу можна отримати:
12

∗
wг

⎡ σ⋅ξ
⎛ ⎛ r
⎞⎞ ⎤
=⎢
⋅ th⎜⎜ ξ ⋅ ⎜
− 1⎟ ⎟⎟ ⎥ − w ж
⎢⎣ ρ2 ⋅ δ N ⎝ ⎝ δ N ⎠ ⎠ ⎥⎦
,

(1)

де wж – швидкість рідини, м/с;
wг – швидкість газового потоку, м/с.

Постійну ξ в рівнянні (1) підберемо виходячи з узагальненого
критерійного рівняння, що визначає граничні навантаження обох фаз при
протитечії і враховує довжину і діаметр каналу [1]:
ξ = γ ⋅ We

α1

b

⎛ μ1 ⎞ 1
⋅⎜ ⎟
⎝ μ2 ⎠ ,

(2)

де γ , α 1 , b 1 – константи, знайдені методом найменших квадратів

γ = 0.01, α 1 = −0.5, b1 = −012
.

.
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Залежність (1) відповідає течії у вертикальному каналі з гладкими
стінками. Для апаратів з регулярним шаром насадки у вертикальних
каналах, висота або глибина яких порівнянна з δ с при течії утворюються на
поверхні плівки стоячі хвилі великої амплітуди, для визначення впливу
яких при сильній гідродинамічній взаємодії фаз слід ввести поправку у
формулу (1) на властивості поверхні у регулярному шарі насадки:
∗
w г ,ш

=

∗
wг

b2 ⎞
⎛
⎞
⎛
e
⋅ ⎜1 − α 2 ⋅ ⎜ ⎟ ⎟
⎜
⎝ p ⎠ ⎟⎠
⎝
,

(3)

∗

де w г – визначається співвідношенням (1);
a 2 , b2

– величини, що підлягають визначенню.
За допомогою узагальнення експериментальних даних робіт [1],

отримаємо: a 2 = 0.88, b 2 = 0.572 .
наступному

діапазоні

16 мм < d э < 24 мм

зміни

Співвідношення

(1–2)

справедливі

в

. м;
параметрів: 20 < Re1 < 100 ; 0.3 м < H < 085

.
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УДК 533.581; 621.593
ОСНОВИ ПРОЦЕСУ ЗНЕВОДНЕННЯ ЕТАНОЛУ НА
МОЛЕКУЛЯРНИХ СИТАХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
ВИСОКООКТАНОВОЇ КИСНЕВОЇ ДОБАВКИ
магістрант Козіцька О.О., доц., к.т.н. Рябцев Г.Л.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Оскільки залежність України від імпорту органічного палива в
останні роки постійно зростає, питання енергетичної безпеки набуває
дедалі все більшого значення. Тому, слідуючи прикладу найбільш
розвинених країн світу, в Україні основний наголос ставиться на розвиток
спиртової галузі в напрямку розробки і впровадження технологій з
виробництва альтернативних джерел палива. Одним з яких являється
біетанол. Законом України „Про внесення змін до деяких законів України
щодо стимулювання виробництва бензинів моторних сумішевих”
передбачено поступове нарощування потужностей по виробництву
біоетанолу з обов’язковим додаванням його до моторних палив,
починаючи з 2,0 %, у 2008 році до 5,0 % у 2010 році [1]. Виробництво
біоетанолу – високооктанової кисневої добавки до бензинів розпочато в
Україні з 1999 року .
Біоетанол являється високоефективним паливом з октановим числом
108 (за дослідницьким методом); зменшує утворення нагару в двигуні
автомобіля; є поновлюваним ресурсом, майже нейтральним як джерело
парникових газів; знижує токсичність вихлопу; не забруднює природні
водні системи [2]. Технологія виготовлення біоетанолу схожа з
одержанням звичайного харчового спирту, хоча має ряд особливостей.
Однією з яких є те, що для отримання паливного біоетанолу потрібно
проводити додаткове зневоднення продукту. Найбільш прогресивні
способи зневоднення етанолу: мембранне зневоднення та адсорбція на
молекулярних ситах; робота установок за цими способами основана
найчастіше на використанні цеолітів. Спосіб зневоднення на молекулярних
ситах є найпоширенішим в світі та переважає процес мембранного
зневоднення в простоті апаратів, що використовуються, й дешевизні та
екологічності ведення процесу.
Метою цієї роботи є розроблення наукових основ та
експериментальне дослідження процесу зневоднення етанолу на
молекулярних ситах, створення методики розрахунку адсорбційного
апарата, надання рекомендацій щодо її практичного впровадження. Згідно
поставленої мети, необхідно: здійснити моделювання процесу зневоднення
етанолу; провести експериментальні дослідження процесу зневоднення

34

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

етанолу на молекулярних ситах, а саме розробити методику проведення
експериментів,
визначити
похибки
вимірювань,
одержати
та
проаналізувати результати експериментальних досліджень; перевірити
адекватність математичної моделі і зробити висновки стосовно можливості
її застосування для опису процесу зневоднення; на основі запропонованої
фізико-математичної моделі розрахувати та розробити конструкцію
адсорбційного апарата для зневоднення суміші етанол – вода з масовою
часткою етанолу 95 %; запропонувати технологічну схему процесу
зневоднення етанолу з використанням молекулярних сит та розробити
рекомендації щодо її впровадження [3].
Після проведення літературного огляду були з’ясовані такі питання.
Об’єкт дослідження – процес отримання високооктанової кисневої
добавки на прикладі дослідження зневоднення суміші етанол – вода з
масовою часткою етанолу 95 % на молекулярних ситах.
Предмет дослідження – технологічні параметри процесу зневоднення
етанолу в адсорбційному апараті, що впливають на його реалізацію.
Виявлено науково-технічну проблему, що полягає у недостатньому
вивченні процесу зневоднення суміші етанол – вода з масовою часткою
етанолу 95 %, а саме відсутності теоретичних і експериментальних
досліджень, характеристик етанолу та ін.
Було підібрано методику перевірки адекватності математичної
моделі результатами експериментальних досліджень і здійснено первинне
моделювання процесу зневоднення етанолу на молекулярних ситах –
цеолітах.
Виявлено, що процес адсорбції на молекулярних ситах можна
розділити на стадії: сорбція речовини поверхнею сита, дифузія речовини
крізь сито та поглинання молекул речовини, які більші від розмірів пор,
десорбція з іншої сторони сита речовини, що має молекули більші від
розмірів пор. Процес адсорбції лімітується тривалістю проскоку.
Адсорбція на цеолітах має ряд характерних особливостей порівняно
з іншими адсорбентами: значна адсорбційна здатність у великому інтервалі
тисків пари; адсорбційна ємність за водою близька до максимального
насичення; велика адсорбційна здатність за підвищених температур (при
100°С 15...16 %); можливість використовувати практично повну
адсорбційну ємність; добре виражена вибірковість сорбції полярних
молекул.
Подальші дослідження буде спрямовано на адаптування фізикоматематичної моделі розділення на молекулярних ситах для умов
зневоднення суміші етанол – вода, що дозволить застосовувати
запропоновану математичну модель для опису процесу отримання
високооктанової кисневої добавки; добір адсорбенту, найприйнятнішого
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для реалізації процесу; розроблення технологічної схеми виробництва
біоетанолу мокрим способом.
Перелік посилань
1. Спиртова галузь України на шляху до інноваційного розвитку
[Электроний ресурс] // Офіційний сайт спиртової промисловості
України. – Режим доступу: http://www.ukrspirt.com/items/view/40. –
Заголовок з екрану.
2. Козіцька О.О.Дослідження сумішевого палива на основі біетанолу/
О.О. Гладкова, О.О.Козіцька, Г.Л. Рябцев. // Наукові праці. – 2009. –
№35 том 2. – С. 90-93.
3. Козіцька О.О. Процес зневоднення етанолу на молекулярних ситах
для отримання високооктанової кисневої добавки / О. О. Козіцька, Г.
Л. Рябцев // Зб. тез доп. наук. – практ. конф. «Обладнання хімічних
виробництв і підприємств будівельних матеріалів» / К. – : НТУУ
«КПІ», 2009. – С. 41-42
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УДК 678.027.2+ 678.057.2
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПІРНИХ ЗУСИЛЬ В МІЖВАЛКОВОМУ
ПРОМІЖКУ ВАЛКІВ КАЛАНДРА
магістрант Кудренко О.О., доц., к.т.н. Мікульонок І.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Одним
з
найважливіших
завдань
створення
нового
високопродуктивного обладнання є підвищення його питомих технікоекономічних показників за умови забезпечення надійної роботи і випуску
якісної продукції.
Проблема зниження металоємності особливо актуальна при
проектуванні полімер- і гумообробних валкових машин (вальців і
каландрів) як одного з матеріало- та енергоємних видів обладнання.
Основним силовим фактором, що діє на елементи конструкції
валкової машини (станини, траверси, валки, фундаментну плиту), є
розпірні зусилля, які виникають у міжвалковому проміжку під час
перероблення полімерних матеріалів і гумових сумішей.
Величина розпірного зусилля визначає навантаження на станину
валкової машини, валки і пристрої, що змінюють взаємне положення осей
валків, між якими утворюється проміжок. Прогин валка і пов’язана з ним
різнотовщинність одержуваного листового виробу залежать від величини
розпірного зусилля. З метою отримання листа з мінімальним відхиленням
по товщині необхідно застосовувати спеціальні методи компенсації
прогину валків [1], одним з яких через простоту у реалізації є
бомбірування, тобто надання робочій поверхні валка бочкоподібної форми,
за якої діаметр валка плавно зменшується від центрального перерізу в бік
торців бочки на величину (0,05…0,1) мм.
Недолік використання цього методу, виявлений під час промислової
експлуатації каландрів, полягає в тому, що виконуване на підставі
розрахунку величини прогину бомбірування виходить більшим за
потрібне. Помилка в розрахунку, на наш погляд, пов’язана з деякою
некоректністю постановки задачі.
В існуючих методиках розрахунку валків розглядають задачу
навантаження і деформації без урахування взаємного впливу розпірних
зусиль і форми міжвалкового проміжку, що не підтверджується реальною
роботою валкової машини. Під час перероблення полімерних матеріалів на
каландрі розпірні зусилля намагаються розсунути валки, між якими
утворений проміжок. Осі валків викривляються, і проміжок набуває
чечевицеподібної форми. Величина питомих розпірних зусиль однозначно
пов’язана з величиною міжвалкового проміжку. Ця залежність може бути
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визначена розв’язанням математичної моделі процесу каландрування [2].
Реалізація моделі показує, що зі збільшенням міжвалкового проміжку
питомі розпірні зусилля зменшуються, а збільшення міжвалкового
проміжку в центральній частині бочки валка призводить до відповідного
зниження питомих розпірних зусиль вздовж усього проміжку. Зусилля, які
діють на валки, зменшуються, що сприяє деякому вирівнюванню
деформованого валка. Проміжок після цього дещо зменшується, розпірні
зусилля зростають і цикл зміни навантаження на валок повторюється. У
певний момент часу вісь валка займає стійке положення, яке відповідає
величині сталого розпірного зусилля. Результатом цього є зменшення
повних розпірних зусиль, що діють на валки і станини каландра.
Врахування цих змін дозволяє з великим ступенем точності
підтверджувати роботоздатність валка і станини на заданому режимі
переробки, знижувати металоємність конструкції і різнотовщинність
полімерного виробу.
Розрахована на підставі даних припущень величина прогину валка
дасть можливість точніше вибирати метод компенсації прогину валка, а
також з більшим ступенем надійності виконувати бомбірування валків,
відмовившись від складних у реалізації та експлуатації методів
перехрещення і проти вигину валків. А це, у свою чергу, дає можливість
знизити метало- і енергоємність машини в цілому, крім того, з’явиться
можливість випуску продукції з меншими по товщині допусками, що
знизить матеріалоємність рулонної або плівкової продукції, сприятиме
економії сировини і забезпечить більшу стабільність фізико-механічних
властивостей виробу по всій його товщині і ширині.
Подальші дослідження будуть спрямовані на розробку математичної
моделі процесу і алгоритму уточненого розрахунку розпірних зусиль, що
діють на валки валкової машини, а також дійсного прогину валка.
Перелік посилань
1. Лукач Ю. Е., Рябинин Д. Д., Метлов Б. Н. Валковые машины для
переработки пластических масс и резиновых смесей. – М.:
Машиностроение, 1967. – 298 с.
2. Математическая модель течения полимера в межвалковом зазоре при
несимметричном процессе/ Ю. Е. Лукач, С. А. Рощупкин. – Киев,
1984. – 23 с. Деп. в УкрНИИНТИ 10.02.84, № 203.
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УДК 66.096.5
ОТРИМАННЯ СІОПОРУ ШЛЯХОМ СПУЧЕННЯ В
ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ
студент Білан А.О., доц., к.т.н. Сидоренко С.В.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
На сьогоднішній день в будівництві житлових будинків та споруд
широко використовуються тепло-, шумо- і пожежозахисні матеріали.
Один з таких матеріалів – сіопор, – ультралегкий пористий заповнювач.

Рисунок 1. – Схема виробництва сіопору

1– реактор з лопатевою мішалкою; 2 – кристалізатор; 3 – валкова
дробарка грубого подрібнення; 4 – стрічковий конвеєр; 5 – грибовидна
конусна дробарка мілкого подрібнення; 6 – сушарка з киплячим шаром;
7– теплогенератор; 8, 16 – вентилятори; 9, 12, 17, 19, 23 – циклони; 10,
13, 18, 20, 21, 24 – бункери; 11, 22 – вентилятори з газовими фільтрами з
фільтруючими перегородками; 14 – елеватор; 15 – холодильник;
І, II, III, IV – фракції сіопору
Рисунок 1
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Відповідно до схеми виробництва, що представлена на рисунку 1,
сіопор отримують шляхом його спучення в псевдозрідженому шарі в
сушарці, в яку подається подрібнений сіоліт та нагріте повітря.
Сіоліт отримують в реакторі з лопатевою мішалкою шляхом
змішування аморфного кремнезему та лугу натрію за температури 80°С. З
реактору сіоліт подається до кристалізатора, де кристалізується, далі
поетапно подається спочатку до валкової дробарки, потім до конусної, де
подрібнюється до розмірів 0,1-4 мм.
Поданий до сушарки сіоліт при температурі 300°С спучується за
допомогою сушильного агента – нагрітого повітря, отриманого в
теплогенераторі. Використане повітря очищається від частинок сіопору за
допомогою ряду циклонів. Після сушарки сіопор потрапляє до
холодильника, де охолоджується до температури навколишнього
середовища, завдяки подачі холодного повітря вентилятором, що
відповідає екологічним вимогам до енергетичного обладнання.
Суть модернізації полягає в застосуванні (підборі та розрахунку)
системи циклонів для очищення повітря що викидається в навколишнє
середовище
Перелік посилань
1. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической
и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987. – 490с.
2. Лыков М.В. Сушка в химической промышленности, Москва,
«Химия», 1970, 429с.
3. Хвастухин Ю.И., Эйне И.А., Когута Н.К., Роман С.Н., Собченко В.В.
Получение в псевдоожиженном слое пористого материала – сиопора
// Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2002. – №5. – С.19–24.
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УДК 669.1:622.785
МОДЕРНІЗАЦІЯ СХЕМИ ПІРОЛІЗУ ВУГЛЕВОДНІВ В
ПСЕВДОЗРІДЖЕНОМУ ШАРІ
студент Горбаченко Т.В., доц., к.т.н. Сидоренко С.В.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Відповідно до схеми, представленій на рисунку 1, в реактор
подається парокисневе дуття, а потім з верхнього бункера засипається
контактна насадка (кокс), яка приводиться в псевдозріджений стан.

1 – реактор; 2 – циклон; 3 – пароперегрівач; 4 – підігрівач сировини ; 5, 6 –
теплообмінники
Рисунок 1 – Схема піролізу вуглеводнів
Після досягнення стійкого ефективного псевдозрідження в реактор
подається сировина, яка підвищується в підігрівачі до температури ≈ 300
°С. В цьому ж підігрівачі, перегрівається водяна пара до температури 300500 °С. Перегріта пара та киснева суміш подаються в нижню частину
реактора. Сировина подається в зону піролізу, після досягнення в реакторі
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температури 700-800°С, де й проходить сам процес піролізу. Гази піролізу
проходять через циклон і подаються в теплообмінник 6, де охолоджується
водою, що дає можливість використання тепла газів піролізу. Аналогічну
функцію виконує теплообмінник 5, де використовується тепло
відпрацьованих газів підігрівача 4.
Перелік посилань
1. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической
и нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987. – 490 с.
2. Альтшулер В.С., Шафир Г.С. Газификация и пиролиз топлив. – М.:
1982. – 374с.
3. Горбаченко Т.В., Сидоренко С.В. Отримання нижчих олефінів
шляхом піролізу вуглеводнів в псевдозрідженому шарі // Зб. тез
доповідей IV Наук. − практ. конф., «Обладнання хімічних
виробництв і підприємств будівельних матеріалів» К.:НТУУ«КПІ»,
2009.
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УДК 532.137: 666.97
ПРОЦЕС ОРІЄНТУВАННЯ ДИСПЕРСНОЇ АРМАТУРИ ПРИ ПЛИНІ
ФІБРОБЕТОННОЇ СУМІШІ В КАНАЛІ БУНКЕРА
ВІБРОЕКСТРУДЕРА
магістрант М.Т. Довжик, доц., к.т.н. І.А. Андреєв
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
В процесі віброекструзії фібробетону здійснюється орієнтація фібр
за рахунок деформацій зсуву, які виникають при плині композиційного
матеріалу у каналі бункера віброекструдера. Задачею проведених
досліджень була розробка формуючого обладнання, яке б забезпечило
розташовування у фібробетоному виробі дисперсної арматури таким
чином, щоб при навантаженні композиції у роботу включалася
якнайбільша кількість фібр.
Раніше були отримані формули для розрахунку орієнтації фібр при
плині суміші у каналах, які можна розглядати як плоскі щілини [1,2], в
плоских симетричних каналах, що звужуються [3] та у збіжних
несиметричних каналах [2].
Задачею цієї роботи є розробка геометрії каналу бункера
формуючого віброекструдера, яка би забезпечила як можна більшу
поздовжню орієнтацію дисперсної арматури у виробі.
У будь-якому з розглянутих каналів деформації зсуву, а, відповідно і
орієнтування фібр буде мінімальним у центральній частині каналу. Біля
стінки фібри розвертаються у напрямку близькому до кута нахилу стінки
бункера.
З експериментальних дослідів [4] відомо, що для забезпечення
максимальної міцності виробу оптимальний кут нахилу стінки бункера
віброекструдера до вертикалі при виробництві плоских тонкостінних
фібробетонних виробів повинен становити 300. В цьому випадку при
достатньо високій продуктивності фібробетонні вироби мають найбільшу
міцність.
Тому, для отримання доброї якості виробів нахил стінок каналу
бункера на виході із віброекструдера має наближатися до 300 і довжина
зони формування повинна бути достатньою для забезпечення процесу
виготовлення плоского виробу.
Для кращої поздовжньої орієнтації фібр у центральній частині
виробу в бункері 1 перед зоною формування було запропоновано
дзеркальне розміщення двох пар похилих перегородок 2. Для зменшення
кута нахилу фібр до осі формування на краях виробу стінки бункера перед
зоною формування виконують вертикальними. В результаті отримані два
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додаткові паралельні канали, що розширяються (Рисунок 1). Розрахунок
за отриманими в попередніх працях [1, 2, 3] формулами дозволяє знайти
оптимальну геометрію зони попереднього орієнтування фібр.

1 – бункер віброекструдера, 2 - перегородки
Рисунок 1- Схема бункера віброекструдера, призначеного для поздовжнього
орієнтування фібр у виробі

При формуванні плоского виробу товщиною 0,04 м довжина зони
попереднього орієнтування фібр становить 0,17 м, а кут нахилу похилих
перегородок до вертикалі – 40о. Середній кут орієнтації відносно вертикалі
становить 0,41о.
Перелік посилань:
1. Андреєв І.А., Бондар О.М., Довжик М.Т., Столінець В.М. Особливості
плину фібробетону в каналах бункера віброекструдера. // Збірка тез
доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених „Екологія. Людина. Суспільство” (13-17
травня 2009 р., м. Київ, Україна).”. – К.: 2009. – С. 220.
2. Андреєв І.А., Довжик М.Т. Орієнтування дисперсної арматури під час
плину фібробетонної суміші в каналах бункера віброекструдера. //
Вісник національного технічного університету України “Київський
політехнічний інститут”, серія „Хімічна інженерія, екологія та
ресурсозбереження”. – К.: 2009. – №1. С. 29-32.
3. Андреєв І.А., Фурманська В.В. Ефективність дисперсного армування
при віброекструзії фібробетону. // Вісник національного технічного
університету України “Київський політехнічний інститут”, серія
„Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження”. – К.: 2008. – №1.
С. 19-22.
4. Андреев И.А., Николаев С.В. Исследование процесса истечения
цементно-волокнистой массы при виброэкструзии. // Респ. межвед.
науч.-техн. сб. «Химическое машиностроение». – К.: 1980. – № 31. С.
73-75.
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УДК 678.027.2
ДОСЛІДЖЕННЯ ШВИДКОСТІ ВІЛЬНОЇ ПОВЕРХНІ ОБЕРТОВОГО
ЗАПАСУ У МІЖВАЛКОВОМУ ПРОМІЖКУ ВАЛКОВИХ МАШИН
магістрант С.І. Кулініч, доц., к.т.н. І.О. Мікульонок
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
На якість полімерних виробів і напівфабрикатів, отримуваних
методом вальцювання та каландрування, а також на енергосилові
параметри процесу можна впливати регулюванням величини обертового
запасу, що утворюється за умови надлишку перероблюваного матеріалу на
вході в міжвалковий проміжок [1].
З метою можливості прогнозування раціональних режимів
перероблення полімерних матеріалів і гумових сумішей на валковому
обладнанні, зокрема на каландрах, потрібно знання геометричної форми
вільної поверхні обертового запасу, а також лінійної швидкості цієї
поверхні. Без знання цих параметрів картини течії полімеру в проміжку
між двома зустрічно обертовими, неможливе описання гідродинамічних і
теплових процесів, що відбуваються при усталеному режимі течії
матеріалу в міжвалковому проміжку. Так, у праці [2] наведено результати
досліджень геометрії форми й лінійної швидкості вільної поверхні
обертового запасу, однак тільки для процесу симетричного каландрування.
У праці [3] форма вільної поверхні запасу не досліджувалась, а приймалась
і потім уточнювалась під час розв’язання системи рівнянь, що описують
гідродинаміку розплаву , що рухається між валками із зустрічним
обертанням з однаковими швидкостями (Рисунок 1).
Один із шляхів інтенсифікації процесів вальцювання і каландрування
є регулювання температури перероблюваного матеріалу за рахунок зміни
величини обертового запасу на вході в між валковий проміжок.
Правильний вибір величини обертового запасу й відповідної швидкості
валків дає можливість прогріти матеріал в запасі за рахунок дисипації
механічної енергії до температури, яка перевищує температуру валків [4].
Для виконання поставленої задачі необхідно розробити математичну
модель течії полімеру в обертовому запасі з урахуванням геометрії запасу з
рухомою вільною поверхнею, дослідити швидкість руху вільної поверхні
запасу, дослідити геометрію обертового запасу, теоретично та
експериментально дослідити гідродинаміку течії розплаву полімеру в
обертовому запасі.
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1, 2 – валки із зустрічним обертанням; 3 – перероблюваний матеріал;
4 – обертовий запас; R – радіус бочки валка; h0 – міжвалковий проміжок;
WВ1 WВ2 – швидкості валків
Рисунок 1 – Схема проходження перероблюваного матеріалу між валками
Перелік посилань:
1. Математическое моделирование течения расплава полимера во
вращающемся запасе / Ю. Е. Лукач, Л. Г. Воронин, Л. И.
Ружинская, И. О. Микулёнок. – Хим. Машиностроение : Респ. межвед.
науч.-техн. сб.. – 1987. – Вып. 46. – С. 13-20.
2. Эксперементальные
исследования
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каландрования
с
вращающимся запасом / Л. Г. Воронин, Л. И. Ружинская, М. В. Белов –
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3. Изотов М. О. Метод расчета двумерного течения аномально вязкой
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46

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

УДК 532.137: 666.97
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІШУВАННЯ ФІБРОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ
В ПРОЦЕСІ ВІБРОЕКСТРУЗІЇ
магістрант В.М.Столінець, доц., к.т.н. І.А.Андреєв
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
В процесі віброекструзії фібробетону має місце ламінарне
конвективне змішування. Кількісним критерієм ламінарного змішування є
ступінь збільшення площі поверхні розділу між компонентами, яка у свою
чергу залежить від сумарної деформації і початкової орієнтації поверхні.
Вадою ламінарного конвективного змішування є нерівномірність зсувних
деформацій у всьому об'ємі матеріалу. Для усунення цього недоліку
компоненти суміші повторно пропускають через змішувачі, доки не буде
досягнуто потрібної якості суміші або застосовують каскадні
віброекструдери, в яких суміш пропускається через декілька змішувальноживильних ділянок.
Традиційні конструкції віброекструдерів містять бункер з похилими
стінками. Авторами для зменшення металоємності конструкції був
запропонований віброекструдер [1], який містить бункер 1 у вигляді
перевернутого зрізаного конуса, змонтовані всередині бункера 1 і жорстко
закріплені до нього один над одним щонайменше два направляючі
пристрої 2 у вигляді конусів. Один з конусів, наприклад верхній, в його
нижній частині споряджений горизонтальною перегородкою, на якій
закріплено збудник коливань 3 (Рисунок 1).
1

3
2

1- бункер; 2- направляючий пристрій; 3-збудник коливань
Рисунок 1 – віброекструдер для змішання бетонних сумішей

У зв’язку з цим постала задача з'ясування відмінності процесу
змішування, який здійснюється у конічному каналі нового
віброекструдера, порівняно з традиційними збіжними плоскими
симетричними і несиметричними каналами.
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Кількісний опис відмінностей у деформуванні суміші був здійснений
за допомогою функції розподілу деформацій [2]. Для каналу
віброекструдера, який розглядається в якості змішувача безперервної дії,
функція розподілу деформацій (ФРД) f ( γ)dγ визначається як частка
об'ємної витрати на виході з віброекструдера з сумарною деформацією
γ

F ( γ ) = ∫ f ( γ )dγ

0
зсуву в інтервалі між γ и γ + dγ . Інтегральна ФРД
є
частиною об'ємної витрати на виході з каналу, яка характеризується
деформацією, меншою або рівною γ . Було визначено, що конічні канали,
порівняно з плоскими, забезпечують відчутне зменшення нерівномірності
розподілу деформацій зсуву по перерізу каналу. Це, у свою чергу,
покращує процес змішування, а отже і властивості суміші по всьому її
об'ємі, що сприяє одержанню продукції високої якості.
Розрахунок необхідної сумарної деформації зсуву для забезпечення
якісного змішування залежить від компонентів суміші, а також від
матеріалу і питомої поверхні фібр. Для якісного змішування усього об'єму
матеріалу (особливо для сильно наповнених фібрами складів) недостатнім
є використання одного каналу, що виражається у неповному змочуванні
розчином фібр, які знаходяться менше усього в змішувачі. Практично
ступінь змішування характеризується швидкістю віброекструзії. Через те,
що при віброекструзійному змішуванні не відбувається руйнування
фібрової арматури, в результаті послідовного проходження суміші через
декілька каналів настає момент, коли швидкість віброекструзії
стабілізується (ріст її припиняється). Це свідчить про повне змочування
фібр розчином.
Тому, при розробці нових конструкцій каскадних віброекструдерів
необхідне проведення нескладних дослідів, які моделюють процес плину
суміші у конічних каналах і виконання розрахунку за отриманими
авторами формулами [2] відповідної необхідної сумарної деформації зсуву,
що забезпечує задовільне змішування.

Перелік посилань:
1. Патент України на корисну модель № 41539. Віброекструдер для
змішання бетонних сумішей / Націон. тех. ун-т України „Київ.
політех. ін-т”; авт. винах. Андреєв І.А., Столінець В.М. - опубл. у
бюл. 25.05.2009, № 10, МПК (2009) В28В 13/00.
Андреєв І.А., Столінець В.М. Особливості процесу ламінарного
конвективного змішування при віброекструзії фібробетону у конічному
каналі // Керамика: наука и жизнь. – К.: 2009. – №2(4). С. 4-10.
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УДК 621.21
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ ПРИ
ОБЕЗВОЖЕННІ АЗОТО-КАЛІЙНО-ФОСФОРО-ГУМІННИХ
ТВЕРДИХ КОМПОЗИТІВ
зав. каф., проф., д.т.н. Я.М. Корнієнко, ст. викл. П.М. Магазій,
магістрант А.М. Цюпяшук
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Застосування техніки псевдозрідження для зневоднення рідких
композитних розчинів, що містять мінеральні й гумінові речовини, дає
можливість одержувати багатошарові тверді композити розмірами 1,5–4,5
мм з рівномірним розподіленням компонентів по всьому об’єму, які
належать до гуміново-мінеральних добрив нового покоління [1].
Дослідження процесу грануляції здійснювалось при безперервному
процесі
гранулоутворення
багатошарових
азото-калійно-фосфорогумінних композитів, які містили азот, калій, фосфор та гумат у
співвідношенні N:K 2 O:Р 2 O 5 :Га = 15,4:15:14,9:0,9 (мас. %) в камері
гранулятора з розмірами А×В×Н
= 0,3×0,1×0,9 (м). При цьому
еквівалентний діаметр частинок D e у псевдозрідженому шарі коливався в
межах 2,1–2,5 мм, коефіцієнт гранулоутворення ψ змінювався в діапазоні
85–97%.
Диспергування рідкої фази здійснювалось конічним диспергатором,
виготовленим з фторопласту.
Для забезпечення стійкої кінетики утворення багатошарових твердих
композитів в апараті створена вертикальна направлена циркуляція та
. Попереднім
відповідна висота шару, яка визначалась
дослідженням встановлено, що висота шару Н=350мм є достатньою.
(Рисунок 1) та
Динаміка зміни еквівалентного діаметра
(Рисунок 2) свідчить про стійку
коефіцієнта гранулоутворення
.
кінетику гранулоутворення

Рисунок
1. Динаміка
еквівалентного діаметра

зміни исунок 2. Динаміка зміни коефіцієнта
гранулоутворення
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(Рисунок

Експериментальна залежність

3) дозволяє

та

визначити, що при Kw = 1,65,

область

раціонального проведення процесу одержання твердих композитів.
ψ
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Рисунок 3. Експериментальна залежність

З метою визначення області релаксації температури в
псевдозрідженому шарі в зоні зрошення проведені виміри температурного
поля із використанням спеціального комплексу, котрий складається з
багатоканального модуля збору даних RS-485 (I-7018) з конвертером RS485 (I-7520), який дозволяє вимірювати температуру з частотою 1 секунда
спеціальним зондом. При цьому підтримувалось K w =1,45 ± 0,1, T ш = 94 С°,
D e = 2,3 мм і досягнуто питоме зрошення поверхні за вологою α f = 0,35 кг
вологи/(м2·год).
Виміри температурного поля проводились в площинах 1, 2, 3, 4,
наведених на Рисунок 4. Зміна температури в площині ротора наведена на
Рисунок 5.
A=300

110

40
60
80

15
X1
X2
X3
X4

Z

20

X

1
2
3
4

130

Рисунок 4. Схема розміщення блоку термопар:
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x 1 = 5 мм, x 2 = 15 мм, x 3 = 45 мм, x 4 = 55 мм

Як випливає з Рисунок
5 графіки зміни температур мають
симетричний
характер.
Максимальне
зменшення
температури
спостерігається в третій і четвертій площині, в яких диспергується більша
кількість рідини, становить
ΔТ = 35 °С. Мінімальне значення
температури становить 60 °С, яке на відстані 100 мм від осі диспергатора
збільшується до
91 – 92 °С. В площині 2 спостерігається зменшення
температури до 70 °С, що на 10 °С вище від попередньої. Це свідчить
диспергування через отвори в бічній поверхні значної кількості рідкої
фази. Зменшення температури по осі диспергатора в площині 1 в діапазоні
20 мм, зумовлений наявністю підсосу повітря із зовні.

Рисунок 4. Температурне поле в площині ротора при
T ш = 94 С°; K w = 1,48; D e = 2,3 мм; α f = 0,35 кг вологи/(м2·год); ψ ≥ 90 %

Таким чином зміни температурного поля в зоні диспергування
свідчить про наявність вертикальної направленої циркуляції і збільшення
об’єму зони диспергування, яка знаходиться в площинах 2, 3, 4 і
потребують подальшого дослідження.
Перелік посилань:
1.
Корнієнко Я.М., Мехед Є.П. “Дослідження кінетики
процесу гранулоутворення гуміново-мінеральних добрив при
утилізації промислових відходів” // Екологія довкілля та безпека
життєдіяльності. – 2004. – №6. С. 79–82.
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УДК 66.081.63
МОДЕРНІЗОВАНА КОМПЛЕКСНА УСТАНОВКА
ОЧИЩЕННЯ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ ШЛЯХОМ АДСОРБЦІЇ ТА
ЗВОРОТНЬОГО ОСМОСУ
асист. Гулієнко С.В., доц., к.т.н. Сидоренко С.В.,
магістрант Тодорюк Т. В., магістрант Юдіна А.В.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
В лабораторії кафедри МАХНВ створена лабораторна установка для
комплексного очищення водних розчинів шляхом адсорбції та зворонього
осмосу з використанням наступних стадій процесу, що здійснюються в
апаратах, які представленні на схемі установки (Рисунок 1):
•
попереднє механічне очищення, відбувається в фільтрі 3, в якому
картридж виготовлений з поліпропіленового волокна, що затримує різні
механічні домішки;
•
адсорбція летких субстанцій, що проходить у вугільному
фільтрі 5, в якому відбувається видалення хлору та його з’єднань,
органічних речовин, газів та покращуються смакові властивості води;
•
зворотній осмос, що здійснюється в мембранному модулі 9, є
заключною стадією очищення води. Напівпроникна мембрана, що
скручена в рулон, видаляє з води 96-98 % розчинених у воді з’єднань, а
також бактерії та віруси. Площа мембрани 1,5 м2. При тиску 0,3 МПа
очищається 3 л чистої води за 10-40 хвилин. Продуктивність установки по
перміату змінюється шляхом регулювання розмірів отвору змінної
дросельної шайби 14 на виході ретанту, що дозволяє розширити
експериментальні можливості установки.
В ході проведення ознайомчих дослідів спостерігалось зменшення
солевмісту води в перерахунку на NaCl з 300 мг/л на вході в установку до
8 мг/л в перміаті.
Вимірювання електропровідності, солевмісту та температури під час
досліджень здійснюється періодично на виході після фільтра 3
портативним приладом sensION 5, який занурюється в ємність 4. Солевміст
після вугільного фільтра 5 та мембранного модуля 9 визначається
лабораторним багатоканальним кондуктометром sensION 7, після якого
сигнал через датчик подається на ПК, що дає можливість одержувати
експериментальні данні, графіки та результати розрахунків роботи системи
в безперервному режимі (інтервал задається оператором). На основі цих
даних проводиться моніторинг ресурсу роботи основних елементів
установки з метою визначення оптимальних режимів роботи (по якості та
кількості очищеної води) при мінімальних економічних витратах, тобто
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досягаєься захист високовартісного осмотичного мембранного могдуля від
надмірно швидкого виходу його з ладу, за рахунок дослідження
картриджів заповнених різними сорбентами: дрібнозернисте активоване
вугілля, регенерірований БАУ, АГ-5, активований антрацит марки АА.

1 – ємність вихідного розчину, 2 – лічильник , 3 – фільтр механічний,
4 – відбірник розчину, 5 – вугільний фільтр, 6 –кондуктометр, 7 – насос,
8 – манометр, 9 – мембранний модуль, 10 – кондуктометр, 11 – збірник перміату, 12 –
кондуктометр, 13 – збірник ретанту, 14 – дросельна шайба, 15 – мірник рівня .

Рисунок 1. – Схема установки для очищення води з використанням
зворотного осмосу
Перелік посилань
1. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологий:
Учебник для вузов: Ч. 1-2.-М.: Химия, 1992.-612 с.
2. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод./ Запольский
А.К., Мешкова-Кліменко Н.А., Астрелін І.М.- Київ, Лібра, 2000 – 552 с.
3. Сидоренко С.В., Юдіна А.В. Дослідження очищення водних розчинів
зворотнім осмосом// Збірка тез доповідей ХІІ міжнародної науковопрактичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
„Екологія. Людина. Суспільство” (13-18 травня 2009 р., м. Київ,
Україна).”. – К.: 2009. – С. 88-89.
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УДК 621.423
ТЕПЛОВІ ТРУБИ В ТЕПЛООБМІННИКАХ-РЕКУПЕРАТОРАХ ДЛЯ
УТИЛІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВИХ ВИКИДІВ
А.С. Гаврилін
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Проблеми утилізації промислових викидів в наш час є актуальними.
Великі кількості низькопотенціального тепла, що викидаються в оточуючу
атмосферу, суттєво впливають на стан повітря, погіршуючи клімат.
Теплообмінники-рекуператори тради-ційних конструкцій не завжди
ефективні при відносно невеликих різницях температури між викидними
газами та атмосферним повітрям. Крім того, вони важко очищу-ються від
забруднень викидами у процесі експлуатації. Теплотрубні теплообмінники
(ТТТ), що розроблюються в наш час [1], дозволяють успішно вирішувати
ряд теплофізичних та експлуатаційних проблем утилізації викидів
промислових газів.
Теплова труба (ТТ), що є базовим робочим елементом рекуператорів
даного типу, представляє собою вакуумно-герметичний металевий
циліндр, всередині якого є пориста капілярна структура, насичена робочою
рідиною-теплоносієм. Вона має надвисоку ефективну теплопровідність в
порівнянні зі звичайними металевими провідни-ками тепла і здатна
швидко передавати тепло на значні відстані, при відносно невеликих
різницях температури між „гарячим” та „холодним” середовищами.
Робочий температурний діапазон ТТ залежить від: 1) типу рідинитеплоносія ТТ; 2) застосованих металів у конструкції ТТ. В залежності від
температури промислових викидів можуть бути застосовані такі рідини як
фреони, спирти, вода, етиленгліколь, сірка.
Конструкції теплотрубних рекуператорів прості: як правило,
основними вузлами ТТТ є: 1) власне теплові труби; 2) трубні дошкиперегородки, що розділяють пото-ки гарячих викидів та холодного
повітря; 3) корпус (кожух) ТТТ з фланцями для підведення потоків.
Теплові труби, для кращого сприймання і віддачі тепла, у обох зонах
оребрюють.
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Рисунок 1 – Схема конструкції теплової труби та її роботи
Важливими технічними характеристиками ТТ є: 1) максимальна
теплопередаюча здатність (тепловий потік Q, Вт); 2) термічний опір R
(K/Вт); 3) ресурс та надійність.
Вказані характеристики значною мірою залежать від капілярних структур
(КС), які є основними робочими елементами ТТ. Головні фізичні
характеристики пористих капі-лярних структур наступні: 1) пористість КС
Θ (%); 2) ефективна теплопровідність λ кс (Вт/м⋅К); 3) товщина δ кс (м). Ці
характеристики здатні суттєво впливати на характери-стики теплообміну,
зокрема - на коефіцієнти тепловіддачі α (Вт/м2⋅К) у зонах теплообміну
всередині ТТ; від значень α суттєво залежить термічний опір теплових
труб.
У якості КС для ТТ можуть ефективно застосовуватись пористі
матеріали на основі металевих порошків
та дискретних волокон,
розроблені у Інституті проблем матеріалознавства НАН України.
Теплофізичні процеси при двофазному теплообміні на робочих
теплообмінних поверхнях теплових труб з такими пористими матеріалами
до теперішнього часу вивчені недостатньо, що є одними із задач даної
роботи.
Роботу виконано при підтримці Державного фонду фундаментальних
дослід-жень, проект № Ф25.4/143.
Перелік посилань:
1. Васильев Л.Л., Конев С. В., Хроленок В. В. Интенсификация
теплообмена в
тепловых трубах. – Минск: Наука и техника, 1983. – 152 с.
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МОЖЛИВОСТІ ПРОГРАМНОГО ПАКЕТУ MOLDFLOW ПРИ
ВИРІШЕННІ ЗАДАЧ ТЕЧІЇ ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ
магістрант Лизогубенко А.А., доцент, к.т.н., Сідоров Д.Е.,
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
В даний час промисловість полімерних матеріалів є однією з
найбільш поширених галузей у світі. Тому для дослідження поведінки і
характеристик полімерних матеріалів та композицій на їх основі існує
велика кількість програм та програмних пакетів. Однією з найбільш
потужних та найточніших при розрахунках являється MoldFlow.
MoldFlow – продукт для моделювання процессу лиття пластмас під
тиском. Програма дозволяє оптимізувати такі елементи пресс-форм як
литники, жолоби і макети матриць. З її допомогою проектувальник може
виконати розрахунки, інтерпретувати результати і бачити, як зміни в
товщині стінок, розміщенні литників, матеріалах і геометрії впливають на
можливості виробництва. При цьому програма використовує технологію
цифрових прототипів, що дозволяє скоротити кількість фізичних
примірників, необхідних при тестуванні, і швидше випустити продукцію
на ринок.
Реалістичне 3D-моделювання виконується на технології, заснованій
на тетраедричній об’ємній сітці кінцевих елементів. Для усунення
потенціальних виробничих проблем і оптимізації процессу проектування
деталей і пресс-форм можна змоделювати сам процесс лиття. Так,
наприклад, стадію заливки в процесі лиття під тиском можна змоделювати,
щоб зпрогнозувати форму стоку розплавленої пластмаси. При цьому
необхідно впевнитися, що матриці литтєвих форм заливаються рівномірно.
Потрібно також уникати неповної заливки і мінімізувати наявність ліній
оплавлення і дефектів поверхі, що спричинені повітрям (Рисунок 1.) Є
можливість оцінювати многочисельні литникові системи, товщину деталей
і властивості матеріалів для визначення необхідних параметрів процессу
лиття. Існує унструмент для покращення зовнішнього вигляду поверхні
литої деталі, мінімізації її короблення, скорочення тривалості всього
циклу, контролю усадки і деформації, а також
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Рисунок 1.
для тестування конструктивної цілісності литого виробу. Існує можливість
виявляти і усувати першопричини деформацій, що виникають в результаті
напружень матеріалу, що викликане їх обробкою.
Окрім традиційного процессу лиття термопластів, програма
підтримує такі сучасні процеси, як пресування за допомогою газу, а також
дво- і однокомпонентне пресування під тиском, лиття термореактивних
пластмас, реактивне литтєве пресування, трансферне пресування смол для
виготовлення пластмасс, армованих волокном, а також лиття гумових
сумішей під тиском.
При цьому програма має базу з 8-ми тисяч марок пластмасс зі всіма
їхніми характеристиками.
Результати процесу лиття будуть відповідати реальності, тому що
програма дає можливість задавати такі головні вхідні дані процесу як
швидкість і тиск течії термопласту, температуру у всіх зонах процесу,
параметри охолодження виробу, фізико – механічні і реологічні параметри
матеріалів. Все це дає можливість не тільки отримати візуальний виріб, а й
розраховувати деформації і напруження у всіх його зонах, а після цього –
керувати процессом виготовлення деталі так, щоб в кінці отримати
якомога якісніший виріб, що і являється головною задачею при отриманні
результатів.
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ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ ПІГМЕНТУ ПРИ ЗМІШУВАННІ
ПОЛІМЕРНИХ МАТЕРІАЛІВ
магістрант Н.М. Нікітенко, професор О.С. Сахаров,
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Вступ
Фарбування полімерних матеріалів здійснюється органічними та
неорганічними пігментами, барвниками, які розчиняються у спирті та
жирах. Вони повинні відповідати наступним вимогам: сумісність з
полімером, відсутність міграції на поверхню, стійкість при температурі
переробки полімеру, який знаходиться в розплавленому стані, інертність
по відношенню до полімерів (барвник не повинен вступати з полімером у
хімічну взаємодію), а також стійкість до дії світла, хімічних реагентів та
інших чинників експлуатації. Для кожного типу полімерів існує певний
асортимент пігментів і фарбників; їх вибір визначається умовами
експлуатації виробів. Отримання пофарбованих полімерів фарбуванням в
масі включає стадії: змішування полімеру з барвником чи пігментом,
розплав фарбованої суміші і грануляцію чи формування виробу. Завдяки
здатності розчинятись в полімерах в умовах їх переробки барвники легко
диспергуються в пластмасах. При фарбуванні пігментами (порошки)
відбувається майже одночасно розподіл, подрібнення і змочення їх
частинок розплавом полімеру. Тому, щоб готовий виріб мав однорідний
колір, пігменти необхідно ретельно диспергувати в полімері. Для
досягнення цього застосовують концентрати пігментів, а фарбування
відбувається при інтенсивному змішуванні. Концентрати – це гранули, які
складаються з пігменту і полімеру-носія, в якості якого, як правило,
використовують полімер призначений для фарбування.
Якість фарбування полімерних матеріалів має важливе промислове
значення. При досконалому фарбуванні зменшується кількість браку, а
тому зростає економічний ефект.
Постановка задачі
1. Розглянемо конструкцію «труба в трубі». Задамо на вході початкову
швидкість полімеру. Отримаємо розподіл швидкостей.
2. Надамо обертальний рух одному з обмежувальних циліндрів
(зовнішньому). Отримаємо розподіл швидкостей.
3. Надамо обертальний рух одному з обмежувальних циліндрів
(внутрішньому). Отримаємо розподіл швидкостей.
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4. Розглянемо декілька фрагментів черв’яка з різною геометричною
конфігурацією. Дослідимо рух полімеру в каналі змінної
геометричної форми.
Основна задача магістерської роботи полягає в зведенні розв’язку
теплової задачі до розв’язання задачі концентрації, дослідженні процесу
розподілу пігменту в каналі екструдера, визначення оптимальної кількості
фарбника для високоякісного фарбування.
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УДК 621.423
ОСОБЕННОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ЭНЕРГОГЕНЕРАТОРА
И.М.ФЕДОТКИНА
Р.О. Береговой
Национальний технический университет
«Киевский политехнический институт»
Проблемы производства дешевых видов энергии очень остры.
Исходя из растущего потребления энергоресурсов, перспективным
решением этой проблемы есть энергогенератор И. М. Федоткина.
В настоящее время ни у одной конструкции аналогов
теплогенератора не предусматривается возврат затраченной на
производство тепла вращательной энергии.
Типичным представителем вихревого теплогенератора может быть
теплогенератор Ю. С. Потапова.
В теплогенераторе Ю. С. Потапова (Рисунок 1) электромотор 1
вращает насос 2, подающий воду под напором 1,5 – 4,5 атм., в улиткузавихритель 3, где вода приобретает вихревое движение и поступает в
вихревую трубу 4. В нижней части вихревой трубы 4 вихревое движение
воды останавливается тормозом-завихрителем 5. Из центральной части
вихревой трубы более холодная вода отводится по рециркуляционному
трубопроводу 6. Вода, циркулируя в замкнутом контуре, нагревается.
Однако этот нагрев не используется для возврата затраченной на
циркуляцию воды вращательной энергии электромотору и насосу.
Одной из версий разрабатываемого теплогенератора является
теплогенератор по патенту Украины [1, 2].
В разрабатываемом теплогенераторе (Рисунок 2) используется
много видов кавитации. С помощью этих видов кавитации вырабатывается
избыточное тепло и выполняется принцип, согласно которому в одних и
тех же узлах и в одно и то же время вырабатывается как тепловая, так и
вращательная энергия, которая разгружает электромотор до полного его
выключения. При этом теплогенератор в такие периоды может переходить
в режим самовращения и работать как энергогенератор.
Работа теплогенератора (Рисунок 2) осуществляется следующим
образом.
Электромотор 1 вращает полый вал 2 и закрепленный на нем
конический ротор 3, который имеет на большем торце реактивные сопла 4.
При течении жидкости под напором насоса 5 и центробежных сил в соплах
4 осуществляется сопловая кавитация, вследствие которой происходит
одновременно два действия: нагревание жидкости сопловой кавитацией и
вращение ротора реакцией вытекающих из сопел струй.
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Реактивные струи ударяются в зубья 6 статора 7, в результате чего
возникает ударно-струйная кавитация. Ее следствием является также
кавитационный нагрев жидкости и одновременно вращение ротора под
воздействием обратных реакций вытекающих из сопел струй.
Внутри ротора 3 рабочая жидкость осуществляет конусно-вихревое
движение по канавкам 8, навитым на конической боковой поверхности
ротора 3 по винтовой линии с постоянным шагом и переменным углом
наклона к горизонту и с переменной глубиной канавки. Глубина канавки
или площадь ее поперечного сечения уменьшается по ходу потока
жидкости пропорционально к диаметру конического ротора.
В винтовых канавках 8 ротора 3 осуществляется центробежная
кавитация и гидравлическое трение жидкости о стенки канавок.
Следствием этого также является кавитационно-гидродинамический
нагрев жидкости и одновременно возврат затраченной электромотором
вращательной энергии. Этот возврат энергии вращения происходит под
действием следующих факторов:
1)
силы гидродинамического трения (сопротивления), которая
становится движущей силой при условии, что скорость течения жидкости
в канавках будет превышать скорость вращения ротора;
2)
разности крутящих моментов от движения жидкости в
канавках на большом и малом торцах ротора. Этот фактор усиливается
тем, что в сужающихся по ходу потока канавках скорость течения
жидкости увеличивается, а течение жидкости ускоряется;
3)
силы Кориолиса. Этот фактор может, как способствовать
вращению, так и препятствовать в зависимости от направления вращения
благодаря появлению радиальной составляющей скорости движения
жидкости от увеличения диаметра ее траектории и наличию осевой
скорости.
В различных вариантах сочетания факторов могут быть также
использованы:
4)
насосное действие ротора как шнекового или винтового
насоса;
5)
реакции затопленных струй, вытекающих из выхода канавок в
верхнюю цилиндрическую часть ротора;
6)
обратные реакции этих же струй от их удара в перегородки в
цилиндрической камере ротора.
Теплогенератору придается кавитационно-пульсационная приставка
9, в которой размещена крыльчатка 10, подающая жидкость через окно 11
в полый вал 2, а оттуда в винтовые канавки 8.
Хвостовые поверхности крыльчатки 10 периодически перекрывают
окна 12 входа в камеру кавитационно-пульсационной приставки 9, чем

61

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

возбуждают гидродинамические пульсации. Между хвостовыми
поверхностями крыльчаток и обечайкой с окнами 12 возникает щелевая
кавитация, а крыльчатка 10 через окна 11 возбуждает в полом вале 2
вихревую кавитацию, как в теплогенераторе Ю. С. Потапова.
В нижней части ротора 3 на его внешней поверхности вдоль
образующих размещены кавитирующие пластины 13, погруженные в
жидкость, заполняющую резервуар 14 до уровня, который фиксируется
указателем уровня 15. Эти пластины 13 в жидкости
вызывают
гидродинамическую кавитацию.
В конечном счете, все перечисленные виды кавитации приводят к
перегреву рабочей жидкости. А рабочая жидкость, в соответствии с
техническим проектом и патентом имеют наряду с высококипящим
компонентом низкокипящий, который вскипает в соплах 4, что приводит к
чрезвычайно большому ускорению струй и образованию сверхзвукового
потока.
С этого момента можно ожидать, что теплогенератор перешел в
самоходный режим и работает как энергогенератор.
Такого возврата вращательной энергии не имеет ни один из
известных заявленных способов получения энергии и теплогенераторов их
реализующих.
Кроме кавитационного нагрева рабочей смеси в энергогенераторе
И. М. Федоткина осуществляется ряд гидродинамических процессов,
дающих избыточную, прежде всего, вращательную, а затем и тепловую
энергию за счет использования сил упругости, давления (поддавливания
тракта), генерации сил Кориолиса, реактивных струй с одновременным
введением нестационарности: гидравлических пульсаций и гидроударов.
Созданию этого энергогенератора предшествовали целый ряд
теоретических и экспериментальных исследований и разработок,
представленных патентами.
В других версиях энергогенератора этого типа внесены
дополнительные усовершенствования: многоступенчатый ротор, генерация
гидроударов клапанами, установленными в верхней крышке ротора на
каналах подачи жидкости в сопла, где скорость потока максимальна и
другие.
Перелік посилань:
1. Патент
Украины
нам
полезную
модель
№438971
«Энергогенератор» / И. М. Федоткин
2. Патент Украины нам полезную модель №431861 от 25.04.2008
«Кавитационный
теплогенератор» // И. М. Федоткин, Н. Г.
Федоткина-Гинсгеймер
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УДК 678.027.3
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ЕКСТРУЗІЇ СПІНЕНИХ
ТЕРМОПЛАСТІВ
магістрант Гоженко Л.П., доц., к.т.н. Лукашова В.В.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Одним із секторів ринку пластичних мас, що має стрімкий розвиток є
одержання спінених виробів на основі полімерів.
Метою роботи є розробка математичних моделей процесу екструзії
спінених термопластів та розроблення на базі проведених досліджень
технологічних пропозицій щодо реалізації процесів виготовлення
теплоізоляційних спінених полімерних матеріалів.
Об’єктом дослідження є процес екструзії полімерних композицій зі
спінюючи ми наповнювачами.
Предметом дослідження є технологічні параметри процесу та
геометричні параметри робочих органів екструдера.
При виготовлені піноматеріалів методом фізичного спінювання
спінювальний агент вводиться в циліндр екструдера. Типовими фізичними
спінювальними агентами є низькокиплячі рідини (фторвуглеводні,
ізобутан, пентан тощо). Після подальшого змішування у каналі черв’яка, за
допомогою відповідної формуючої головки маса формується у виріб (лист,
трубу, профіль заданого перетину).
Одночерв’ячні
екструдери
дешевші
у
виготовленні
та
обслуговуванні, ніж тандемні, однак їх застосування пов’язане із
проблемою якісного змішування і узгодження технологічних параметрів,
оскільки зоні плавлення протистоїть зона потужного охолодження
композиції. Тому найбільшого поширення здобула каскадна схема
екструзії спінених полімерів (рисунок 1), яка дозволяє розділити процес на
окремі стадії: перша стадія розплавлення полімеру та введення
спінювального агента реалізується у екструдері-розплавлювачі, друга
стадія перемішування композиції реалізується в екструдері-гомогенізаторі.
Така схема, дозволяє автономно керувати окремими стадіями, є більш
гнучкою ніж схема двостадійної одночерв’ячної екструзії.
Особливу складність впровадження такого процесу являє визначення
необхідних умов переробки (тиску, температури, концентрації
спінювального агента) таких, щоб процес спінювання не відбувався в
каналах робочих органів екструдерів а починався на виході із
формувального пристрою.
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Рисунок 1 – Схема лінії виготовлення спінених полімерів
На відміну від традиційних екструдерів, за умов насичення розплаву
полімеру спінювальним агентом, поряд з енергією диссипації внаслідок
в’язкістного
тертя
виникає
можливість
фазового
переходу
низькокиплячого спінювального агенту, важливого значення набуває
температурний режим, який в ряді випадків лімітує продуктивність
екструдера. Ще однією суттєвою рисою таких екструдерів є необхідність
створення зони пониження тиску в розплаві полімеру перед подачею
спінювального агента. Параметри процесу переробки спінених
термопластів значною мірою визначаються властивостями компонентів і
концентрацією спінювального агента. Однак достовірних даних про
властивості таких композицій недостатньо, найчастіше вони носять
роз'єднаний характер.
На кафедрі НТУУ «КПІ» проведено дослідження реології готових
спінених полімерів виготовленні із поліетилену високого тиску та
полістиролу спінених різними спінювальними агентами (ізобутан та
хладон 22). Дослідження проведено методом капілярної віскозиметрії.
Проведені дослідження вказують на наявність спінювального агента
закритих порах готового виробу (порядка 10%). Встановлено, що напруга
зсуву на 7-12% нижча, ніж у чистому полімеру. Одержано залежності
напруги зсуву від ефективної швидкості зсуву за різних температур
переробки. Залежності подано у графічному представленні.
Отриманні дані можна екстраполювати для наближеного обчислення
при інженерних розрахунках екструдерів та формувальних пристроїв для
виготовлення спінених композицій на основі полімерів. Дані придатні для
проектного розрахунку обладнання гранулювання та переробки вторинної
сировини.
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ДОСЛІДЖЕННЯ КІНЕТИКИ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ КАПІЛЯРНОПОРИСТИХ КОЛОЇДНИХ ТІЛ
магістрант Є.С. Городніченко, доц., к.т.н. О.Г.Зубрій
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Важливе місце в раціоні людини займають овочі, фрукти, пряно
смакові рослини. Але, на жаль, рослинна сировина має короткий період
дозрівання, а протягом решти часу, постачання здійснюється за рахунок
зберігання та переробки врожаю на пасти, соки, сушені продукти. Останні
мають високу харчову і біологічну цінність, не потребують значних витрат
на транспортування та зберігання.
В основі переробки плодоовочевої сировини на сушені продукти
лежить процес сушіння. Сушіння як один із методів консервування овочів і
фруктів відомий ще з давніх часів, який дійшов до нашого часу і стрімко
розвивається. На даному етапі розвитку – це складний та енергоємний
процес
і
визначається
тісним
взаємозв’язком
теплотехнічних
закономірностей і технологічних властивостей об’єктів переробки.
Технологічні сторони процесу є вирішальним при виборі оптимального
режиму зневоднювання. Оптимальний режим сушіння створюється при
мінімальних витратах енергії і максимальному збереженні корисних
властивостей та мікроелементів зневодненого матеріалу.
Процес сушки відрізняється великою складністю і являє собою цілий
комплекс тісно зв’язаних одне з одним різних явищ, які проходять в
матеріалі та неподалік його поверхні.
Характер процесу сушіння, відображається кривими сушіння,
швидкості сушки, нагріву і температурними кривими, в основному
визначається фізико-хімічними і структурно-механічними властивостями
матеріалу, від яких залежать види зв’язку вологи з ним, дифузійною
природою явищ, а також методом енергопідводу , тобто закономірностями
взаємодії тіла з навколишнім середовищем. Різноманітність факторів і їх
взаємний зв'язок, значно ускладнюють отримання аналітичних залежності
кінетики сушки конкретного матеріалу. Тому при описанні сушки зазвичай
використовуються емпіричні залежності. Більш прогресивним є метод
розробки наближених методів розрахунку кінетики сушки, які ґрунтуються
на загальних закономірностях процесу, що значно зближує теорію і
практику сушки.
Під кінетикою сушки розуміють зміну середнього вологовмісту і
середньої температури матеріалу з плином часу. Ці залежності дозволять
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розрахувати кількість випареної із матеріалу вологи, витрату тепла на
сушку і тривалість процесу.
На базі Інституту технічної теплофізики НАН України з
застосуванням сучасної сушильної камери. Буде проведено ряд дослідів
для вивчення кінетики процесу сушки харчових сумішей. Дана суміш має
велику кількість корисних мікроелементів, білків, вітамінів та кислот, які
покращують роботу людського організму. Тому дуже важливо
максимально зберегти корисні компоненти.
Дослідження будуть проводитися з метою вивчення режиму
протікання кінетики процесу сушіння даної суміші. По закінченні
експерименту отримані рівняння кінетики можуть бути використані для
проектування та розрахунку сушільного обладнання.
Перелік посилань
1. Снежкін Ю.Ф., Петрова Ж.Ф. Тепломасообмінні процеси під час
одержання каротиновмісних порошків – К.: Академперіодика, 2007 – 162с.
2. Снежкін Ю.Ф., Шапар Р.О. Переробка плодоовочевої сировини на
сушену продукцію. – К.: «Наукові доповіді НАУ» , 2006 – 218с.
3. Красніков В.В. Кондуктивная сушка. – М.: «Энергия», 1973 – 288с.
4. Гинзбург Д.Б., Чижский А.Ф., Ходоров Е.И. Печи и сушили силикатной
промышленности.- М.: «Энергия», 1963 – 345с.
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УДК 614.642
МІНІМАЛЬНА ВОГНЕГАСНА КОНЦЕНТРАЦІЯ
БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ ГАЗОВИХ ВОГНЕГАСНИХ РЕЧОВИН
магістрант Крот Б.О., доц., к.т.н. Ракицький В.Л.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»,
Відповідно до ГОСТ12.1.004-91 «Пожарна безопасность. Общее
требования» підприємства хімічної, харчової та фармацевтичної
промисловості України відносяться до категорії особливо небезпечних.
Тому проблема пожежної безпеки на підприємствах цих галузей є
важливою та гострою проблемою в Україні.
Газова вогнегасна речовина – вогнегасна речовина, яка під час
взаємодії з горючим середовищем знаходиться в газоподібному стані, і за
своїми властивостями придатна для припинення горіння, а також
флегматизування горючих сумішей за певних умов її застосування.
Багатокомпонентні вогнегасні речовини за державним стандартом
ДСТУ3958-2000 «Газові вогнегасні речовини» класифікують:
за механізмом гасіння :
інертні розріджувачі, гасіння якими відбувається переважно за
рахунок зниження концентрації окисника внаслідок його розведення;
інгібітори, гасіння якими відбувається переважно за рахунок
хімічної взаємодії з активними радикалами полум’я.
за агрегатним станом:
незріджені, які знаходяться в технічних засобах пожежогасіння
під надлишковим тиском, не утворюючи рідкої фази;
рідкі та зріджені, які знаходяться в технічних засобах
пожежогасіння під тиском власної пари або спеціально введеного газу.
Метою дипломного проекту є вивчення та створення наукової
моделі
визначення
мінімальної
вогнегасної
концентрації
багатокомпонентних газових вогнегасних речовин.
Мінімальна вогнегасна концентрація, % об – найменша об’ємна
концентрація даної газової вогнегасної речовини в суміші з певним
окисником, достатня для припинення горіння в ньому певної горючої
речовини в умовах спеціальних випробувань. Де окисник - це речовина, до
складу якої входять атоми, здатні за певних умов приєднувати електрони в
окисно-відновних реакціях з іншими речовинами.
Для визначення мінімальної вогнегасної концентрації необхідно
куруватися рекомендаціями згідно [2].
Значення мінімальної вогнегасної концентрації C %, об., для
кожного з заданих значень температури горючої рідини визначається за
формулою:
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C=Vґ/(Vґ+Vo)·100
де, Vґ – витрата газової вогнегасної речовини, за якої досягається
гасіння полум’я в модельному вогнищі,
Vo – витрати окисника.
За результат випробувань за даної температури приймається
середнє арифметичне значення результатів п’яти паралельних визначень.
Відхилення цих результатів, одержаних одним оператором за однакових
умов, від середнього арифметичного не повинне перевищувати 5%.
Мінімальною вогнегасною концентрацією газової вогнегасної
речовини вважається більше з двох значень C одержаних для двох різних
температур горючої рідини.

3-газохід; 4-пальник; 5-термопара; 6-нагрівач; 7-джерело струму; 8змішувальна камера; 9-дозатор; 10-ротаметр; 11-терморегулетор; 12дифузор.
Рисунок 1 – Схема установки для визначення мінімальних вогнегасних концентрацій
газових вогнегасних речовин

Через ротаметр 10 подають у дифузор 12 окисник з витратою 40
дм³/хв. Запалюють горючу рідину в пальнику 4. Через дозатор 9 подають
вогнегасну речовину у дозатор 12 ступінчато збільшуючи її витрату,
щоразу витримуючи паузу не менше 10 с, протягом якої газова суміш
заданого складу досягає полум’я модельного вогнища. Реєструють витрату
вогнегасної речовини, за якої відбулось гасіння полум’я.
Виконують п’ять паралейних визначень мінімальної вогнегасної
концентрації під час яких ступінчасте збільшення витрати вогнегасної
речовини здійснюють з кроком не більше 2%, щодо попереднього
значення.
Роботи будуть виконуватись разом з Українським науководослідним інститутом пожежної безпеки, відповідно до Договору про
співпрацю. На проведення робіт видано ТЗ.
Перелік посилань
ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарна безопасность. Общее требования»
ДСТУ 3958-2000 «Газові вогнегасні речовини»
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УДК 628.5 :66.002.8
ОГЛЯД СПОСОБІВ ГРАНУЛЯЦІЇ
магістрант Малюга А.С., доц., к.т.н. Степанюк А.Р.
Національний політехнічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Добрива - найцінніший ресурс, що дозволяє значно підвищити
екологічну чистоту сільськогосподарських продуктів, тому що спільне
застосування зазначених мінералів з гуматами дозволяє знизити їх вміст на
20-25% без шкоди ефективності. Крім того, системне застосування добрив
дозволяє нейтралізувати дію шкідливих отрутохімікатів [3].
Традиційно існують мінеральні добрива та органічні але за
допомогою процесів грануляції можемо отримати комбіновані органомінеральні добрива.
У цей час існує три основні способи грануляції:
• суха грануляція [1], або грануляція розмелом - стиск сухого
продукту, формування пластини або брикету, який подрібнюють у
гранули потрібного розміру.
Недоліком є: складність конструкції, мала продуктивність, великі
енергозатрати
• волога грануляція [1] - зволоження порошків, що мають погану
сипкість і недостатню здатність до зчеплення між частками,
розчином зв'язувальних речовин і гранулювання вологої маси.
Найбільш ефективними й міцно єднальними речовинами є похідні
целюлози, полівініловий спирт, поливинилпирролидон; менш
ефективними вважаються желатин і крохмаль.
Недоліком цієї схеми є невисока ефективність водяного бойлера через
порівняно низьку температуру "брудної" води менше 100 °C . Іншим
недоліком є те, що вода первинного контуру забруднюється не тільки
механічно (суспензіями), але й хімічно, тому перший контур труб і
циркуляційний насос працюють у тяжких умовах через абразивне
зношування й корозії.
• повітряна грануляція [2] це процес утворення гранул шляхом
розпилення розплаву у потці теплоносія, яке супроводжується
фазовим перетворенням.
Основні недоліки такої схеми - громіздкість установки, необхідність
спалювання додаткового палива, також відбувається утворення пилової
фази, непотрібні гази викидаються в атмосферу, великі енергозатрати,
втрата тепла.
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Про те грануляція та сушіння у потоці повітря має свої незаперечні
переваги: завдяки тому що кожна частинка омивається потоком теплоносія
забезпечується максимальна площа поверхні контакта фаз, тобто
забезпечується максимальна швидкість сушіння, легкий відвід вологи з
поверхні сушіння.
Запропонованого на Рисунок 1 схему лінії виробництва
гранульованих комплексних добрив можна віднести до повітряного
способу грануляції.
Основною перевагою є те, що для створення гранул подається
композит розчину солей в якому знаходиться аморфні структури.
Метою дослідження є створення твердих кристало-аморфних
гранульованих добрив.

1 – вентилятор; 2 – теплогенератор; 3 – гранулятор; 4 – вентилятор;
5 – циклон; 6 – промивник; 7 – циркуляційний насос; 8 – ємність робочого
розчину; 9 – насос подачі робочого розчину; 10 – ємність аміачної води;
11 – насос промивної рідини; 12 – циклон НИОГАЗ ЦН-15.
Рисунок 1 – Схема лінії виробництва гранульованих комплексних добрив
Задачі дослідження: визначити умови утворення твердих кристалоаморфних гранульованих добрив в псевдо зрідженому шарі.
Перелік посилань
1. http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=3737
2. http://www.amarant-bio.com.ua/read/ru/sposoby_poluchenia_karbamida
3. http://vlib.ustu.ru/mountjour/ufimcev.html
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УДК 678.027.3-036.5
ПРОЦЕС ЕКСТРУЗІЙНОГО ОДЕРЖАННЯ ПОЛІМЕРНИХ ТРУБ
магістрант Виноградов Є.Ю., аспірант Вознюк В.Т.,
доц., к.т.н. Мікульонок І.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
На сьогоднішній день виробництво полімерних труб в Україні
набуває все більших обсягів. Так труби з полімерів мають цілу низку
переваг перед металевими: невелика вага, корозійна і вібраційна стійкість,
відсутність зварного шва, шумопоглинання, не заростають у процесі
експлуатації і не розриваються в разі замерзання в них води (система
витримує кілька циклів замерзання за наявності тиску без руйнування), не
потребують фарбування й легкі в монтажі.
Перероблення полімерних матеріалів характеризується низкою
складних технологічних процесів, що забезпечують отримання виробу із
заданими, відповідно до умов експлуатації, властивостями. Потрібна якість
продукції може бути забезпечена за рахунок необхідних технологічних
параметрів роботи полімерного обладнання. Так, вироби в екструзійних
лініях після їх формування охолоджуються до температури, при якій стає
можлива їх подальша обробка (відрізка, укладання в стопи, намотування в
рулони, бухти тощо). Оскільки полімери мають низьку теплопровідність, то
процеси їх термообробки в більшості випадків стають вирішальними і
визначають продуктивність ліній у цілому. Окрім цього, режими
термообробки впливають на механічні властивості полімерів, а отже і на
якість виробу.
Останнім часом намітилася тенденція інтенсифікації виробництва
полімерних відведенням теплоти з внутрішньої поверхні стінки труби[1].
Такий спосіб доволі легко реалізувати на існуючих лінях після часткової
заміни або модернізації окремих елементів обладнання. Процес
внутрішнього охолодження полімерних труб сприяє зменшенню
собівартості полімерних труб та покращенню їхньої якості. Реалізація
двостороннього охолодження у виробництві значно інтенсифікує процес
теплообміну. Особливо це стає актуально при виробництві багатошарових
гофрованих труб, де відведення теплоти з зовнішньої поверхні труби є
малоефективним. У той же час докладні теоретичні дослідження та
моделювання зазначеного процесу майже не проводились. Отже, виникає
потреба в розробці математичної моделі процесу охолодження гофрованих
полімерних труб.
Найбільшого поширення гофровані полімерні труби набули в
системах самоплинної каналізації. Для труб, що застосовуються в таких
системах, одним із основних параметрів є достатнє значення кільцевої
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жорсткості. При застосуванні гладкостінних полімерних труб для
забезпечення достатньої кільцевої жорсткості, необхідно значно
збільшувати товщину стінки труби у порівнянні з гофрованими
трубами,що забезпечують необхідну кільцеву жорсткість при значно
меншій вазі [2]. Також набули поширення двошарові гофровані труби
(Рисунок 1). Зовнішній шар гофрований і, завдячуючи своєму профілю, є
достатньо жорстким, а внутрішній шар (доволі тонкий) – забезпечує
гідравлічні параметри, що необхідні для безнапірних каналізаційних
систем.

D e – зовнішній діаметр; D i – внутрішній діаметр; L, S – ширина і крок
профілю відповідно
Рисунок 1 – Принципова схема охолодження полімерної труби
Метою досліджень є підвищення інтенсивності охолодження
екструдованих гофрованих полімерних труб.
Завдання досліджень:
− розробити фізичну та математичну модель процесу охолодження
гофрованих труб з термопластичних полімерів;
− експериментально
перевірити
адекватность
розробленої
математичної моделі;
− розробити алгоритм та програму розрахунку процесу охолодження
гофрованих труб з термопластичних полімерів;
− розробити технічні рішення щодо процесу двостороннього
охолодження гофрованих полімерних труб та обладнання для його
реалізації.
Об’єкт дослідження – процес охолодження гофрованих полімерних
труб.
Предмет дослідження – параметри процесу охолодження гофрованих
полімерних труб.
Перелік посилань
1. Вознюк В. Т., Мікульонок І. О., Алфьоров О. А. Екструзія
полімерних труб. Процес двостороннього охолодження трубної заготовки
// Хім. Промисловість України. − 2009. − № 1. – С.33−36.
2. Третьяков А. Полимерные гофрированные трубы / А. Третьяков //
Полимеры – деньги. – 2006. – 1. С. 6−10.
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УДК 678.027.3-036.5
ДО ПИТАННЯ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ НАНОРІДИН
магістрант Комиш Д.В., доц., к.т.н. Сидоренко С.В.
Національний технічний університет України
"Київський Політехнічний Інститут"
Дослідження теплофізичних властивостей нанорідин має важливе
значення для науки та промисловості. Самі нанорідини були отримані в
сучасному вигляді лише у 1992р. через складність отримання часток
малого розміру (15±5 нм.). Галузь же застосування рідин стрімко
розширюється: це і медицина (проведення рентгену), мікроелектроніка
(охолодження
процесорів,
створення
нових
видів
моніторів),
теплоенергетика та інші.
Ефективним методом відводу тепла від поверхонь нагріву, що
використовується в різних галузях техніки, є кипіння рідини. Проте,
густина теплового потоку, що відводиться киплячою рідиною від поверхні
теплообміну, обмежена певною величиною – критичною густиною
теплового потоку ( q cr ), при перевищенні якої різко зменшується
коефіцієнт теплообміну
Підвищення q cr можна досягти використовуючи як теплоносій
водні дисперсії наночастин різного хімічного складу (ZrO 2 , SiO 2 , Al 2 O 3 ) і
об’ємної концентрації (0,001-1 vol.%).
Експериментальні дослідження свідчать про те, що навіть не значні
об’ємні концентрації наночастин у воді (0,001 – 0,1 vol.%) приводять до
значного підвищення q cr . При цьому теплофізичні властивості води з
наночастинами (поверхневий натяг, теплопровідність, в’язкість ) за
деякими публікаціями [3,4] практично не відрізняються від властивостей
дистильованої води.
Нанорідини отримуються двома способами:
пропускання рідини через нанотрубки ( канали з площею
поперечного перерізу декілька нанометрів ); в основному це пористі
мінерали силікатного скаладу,
розчинення наночастин в об’ємі рідини.
Головною цінною особливістю нанорідин є збільшення критичного
теплового потоку порівняно зі звичайною водою. На рисунку 1 приведено
залежність критичної густини теплового потоку для рідин з різними
вмістом та хімічним складом наночастин.
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1 – дані для частин ZrO 2 , 2 – для ZrO 2 ( теоретично), 3 – для SiO 2 ,
4 – для Al 2 O 3 .
Рисунок 1- Залежність критичної густини теплового потоку від
вмісту наночастин в дистильованій воді.
Процес теплообміну в об’ємі нанорідини описується теорією
мікроконвекції [2].
Залуговує уваги
можливість таких рідин змінювати свої
властивості під дією електричного чи магінтного поля і переходити зі
стану з високою теплопровідністю до низької і навпаки в залежності від
вимог технологічного процесу чи завантаженості апарата.
В зв’язку з актуальністю проблеми започатковано роботу в
зазначеному напрямку.
Перелік посилань
1.Критический тепловой поток при кипении водной дисперсии
наночастиц/Б.С.Фокин, М.Я.Беленький, В.И.Альмяшев и др.//Письма в
ЖТФ. – 2009. – Т.35, вып. 10. – С. 1-5 [?].
2. Микроконвекция в области со свободной границей/
О.Н.Гончарова//Вычислительные технологии. – 2000. - Т.5, №2. - С. 14-25.
3. Концентрационные фазовые переходы в природном цеолите
шабазите/ Габуда С.П., Козлова С.Г., Лундин А.Г.// Журнал физической
химии, 2005. т.79, №3, С. 1-6.
4. Структура коллагена и разупорядоченность водной подсистемы в
фибриллярных белках по данным 2Н ЯМР/ Габуда С.П., Гайдаш А.А.,
Вязовая Е.А. //Биофизика, 2005. Т.50, N2. С.231-235.

74

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

УДК 532.137: 666.97
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСПЕРСНОЇ АРМАТУРИ
ПРИ ВІБРОЕКСТРУЗІЇ ФІБРОБЕТОННИХ ВИРОБІВ
магістрант Н. В.Полторацька, доц., к.т.н. І.А.Андреєв
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
При навантаженні композиційного матеріалу необхідно, щоб у
роботу включалося якнайбільше дисперсної арматури. Цього можна
досягти при направленій орієнтації фібр уздовж діючих зусиль у виробі.
Ефективність дисперсного армування (величина, яка характеризує
поведінку матеріалу при його завантаженні) для виробу з
однонаправленими фібрами умовно приймається за 100 %.
Певної орієнтації фібр у виробі можна досягти в процесі його
формування у таких випадках:
при направленому вібруванні суміші у формі;
коли один з розмірів виробу порівнянний з розмірами фібр при
виготовлені у формі;
при використанні перегородок для орієнтування в процесі екструзії;
при використанні металевих фібр у магнітному полі;
за допомогою пошарового укладання орієнтованих фібр, які
знаходяться у водорозчинній плівці і ін.
В процесі віброекструзії фібробетону, який був спеціально
розроблений у Національному технічному університеті України
“Київський політехнічний інститут” для дисперсного армування бетону,
забезпечується природна поздовжня орієнтація фібр у виробах.
Розвертання фібр здійснюється за рахунок деформацій зсуву, які
виникають при плині композиційного матеріалу у каналі бункера
віброекструдера. Віброекструдері для формування фібробетонних виробів
містить змонтований на пружних опорах бункер з похилими стінками,
формуючим мундштуком в нижній частині і жорстко закріплений на одній
з зовнішніх поверхонь збудник коливань.
Характерним для процесу віброекструзії фібробетону є те, що
деформації зсуву, а, відповідно і орієнтування фібр буде мінімальним у
центральній частині каналу. Біля стінки каналу фібри розвертаються у
напрямку близькому до кута нахилу стінки бункера. Для визначення
степені поздовжньої орієнтації фібр були запропоновані аналітичні
формули для випадків плину суміші у каналах, які можна розглядати як
плоскі щілини [1,2], в плоских симетричних каналах, що звужуються [3] та
у збіжних плоских несиметричних каналах [2].
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Для покращення поздовжньої орієнтації фібр при віброекструзії був
запропонований віброекструдер, в якому похилі стінки бункера виконані
ламаними зі зменшенням кута нахилу відносно вертикалі у нижній частині,
при цьому цей кут не може дорівнювати нулю для хоч би однієї
найширшої стінки, а у середній частині бункера жорстко закріплена
внутрішня хрестоподібна вставка [4]. Це дозволяє спочатку фібробетонній
суміші добре ущільнитися, а потім, при плині суміші у нижній частині
бункера, збільшити ступінь орієнтування фібр уздовж осі формування по
краях виробу, що формується. Жорстке закріплення у середній частині
внутрішньої хрестоподібної вставки, де зсувні деформації суміші
мінімальні, дозволяє значно збільшити деформації зсуву, а відповідно і
орієнтацію фібр у центральній частині виробу, що формується. Все це
сприяє збільшенню і вирівнюванню поздовжньої орієнтації фібр по
перерізу виробу і, відповідно, його якості.
Але, до цього часу ще не розроблено віброекструзійне обладнання,
яке б дозволяло виготовляти фібробетонні вироби з поперечною
орієнтацією дисперсної арматури, що є необхідним у багатьох випадках,
наприклад, для плит покриття. Тому метою подальших досліджень на
кафедрі МАХНВ НТУУ "КПІ" є виконання пошукових досліджень у цьому
напрямку.
Перелік посилань
1. Андреєв І.А., Бондар О.М., Довжик М.Т., Столінець В.М.
Особливості плину фібробетону в каналах бункера віброекструдера. //
Збірка тез доповідей ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених „Екологія. Людина. Суспільство”
(13-17 травня 2009 р., м. Київ, Україна).”. – К.: 2009. – С. 220.
2. Андреєв І.А., Довжик М.Т. Орієнтування дисперсної арматури під
час плину фібробетонної суміші в каналах бункера віброекструдера. //
Вісник національного технічного університету України “Київський
політехнічний інститут”, серія „Хімічна інженерія, екологія та
ресурсозбереження”. – К.: 2009. – №1. С. 29-32.
3. Андреєв І.А., Фурманська В.В. Ефективність дисперсного
армування при віброекструзії фібробетону. // Вісник національного
технічного університету України “Київський політехнічний інститут”,
серія „Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження”. – К.: 2008. –
№1. С. 19-22.
4. Патент України на корисну модель № 26911. Віброекструдер для
формування фібробетонних виробів / Київ. політех. ін-т; Авт. винах.
Андреєв І.А., Фурманська В.В. - Заявл. 26.12.2007, опубл. У Б. 12.05.2008,
№ 9, МПК (2006) В28В 13/00.
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УДК 614.642
ФЛЕГМАТИЗУВАННЯ ВИБУХОПОЖЕЖОНЕБЕЗПЕЧНИХ
ГАЗОВИХ СУМІШЕЙ
магістрант Бірюков К.Г., доц., к.т.н. Ракицький В.Л.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Відповідно до ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие
требования» [1] підприємства хімічної, харчової та фармацевтичної
промисловості працюють з вибухопожежонебезпечними речовинами
високого ступеню ризику. Тому проблема пожежної безпеки на
підприємствах цих галузей є важливою та гострою.
Флегматизування
вибухопожежонебезпечних
сумішей
–
знешкодження вибухопожежонебезпечних сумішей, шляхом введення в
них вогнегасних речовин до утворення безпечної концентрації, при якій
неможлива детонація цієї суміші.
Для флегматизування різноманітних вибухопожежонебезпечних
газових сумішей використовують вогнегасні речовини (ГВР), що
стандартизовані ДСТУ 3958-2000 «Газові вогнегасні речовини» [2].
Вогнегасні речовини згідно цього стандарту класифікують:
за механізмом гасіння :
• інертні розріджувачі, гасіння якими відбувається переважно за рахунок
зниження концентрації окисника внаслідок його розведення;
• інгібітори, гасіння якими відбувається переважно за рахунок хімічної
взаємодії з активними радикалами полум’я.
за агрегатним станом:
• незріджені, які знаходяться в технічних засобах пожежогасіння під
надлишковим тиском, не утворюючи рідкої фази;
• рідкі та зріджені, які знаходяться в технічних засобах пожежогасіння під
тиском власної пари або спеціально введеного газу.
Одним з найважливіших показників якості вогнегасних речовин є
мінімальна флегматизувальна концентрація для сумішей горючої речовини
з повітрям [2]. Тому метою магістерського дипломного проекту стало
вивчення та удовосконалення наукової моделі визначення мінімальної
флегматизувальної концентрації ГВР.
Мінімальна флегматизувальна концентрація – найменша об’ємна
концентрація даного флегматизатора, достатня для флегматизування
газових сумішей певної горючої речовини з певним окисником за будьякого співвідношення цих двох компонентів в умовах спеціальних
випробувань [2].
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Для визначення мінімальної флегматизувальної концентрації
необхідно
керуватися
рекомендаціями
згідно
[2].
Схема
експериментального визначення показника мінімальної флегматизувальної
концентрації ГВР показана на рисунку 1.
Горюча речовина

Pí > 7 кПа

Окисник

Pí < 7 кПа
x2
y2
x1

y1

x3

y3

ñмф

ГВР

Рисунок 1. Схема експериментального визначення показника мінімальної
флегматизувальної концентрації газових вогнегасних речовин

Мінімальна флегматизувальна концентрація с мф визначається згідно
[2] наступним чином: до випробувальної камери вводять суміш заданого
кількісного складу за парціальними тисками компонентів шляхом
послідовного введення вогнегасної речовини, горючої речовини та
окисника. Потім у камері створюють електричний розряд, в результаті
детонації виникає стрибок тиску. Якщо пікове значення надлишкового
тиску в камері не перевищує 7 МПа – суміш вважається флегматизованою.
По результатам експерименту будують точки на графіку (х 1 , х 2 , х 3 , y 1 , y 2 ,
y 3 ) для різних співвідношень компонентів суміші. Таким чином
визначається наближене значення концентрації ГВР, яка відповідає
вершині кривої флегматизації для відповідної потрійної системи (Окисник
– Горюча речовина – ГВР).
Роботи будуть виконуватися разом з Українським науково-дослідним
інститутом пожежної безпеки, відповідно до Договору про співпрацю. На
проведення робіт видано ТЗ.
Перелік посилань
1. ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»
2. ДСТУ 3958-2000 «Газові вогнегасні речовини»
3. Паспорт «Установка ФК для визначення флегматизуючих
концентрацій газових вогнегасних речовин», ФК 00.000 ПС УкрНІДП
МВС України, 1998 р.
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УДК 614.84
ПРОЦЕС ТЕПЛООБМІНУ ТА СПУЧУВАННЯ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ
ПОРИСТИХ ТА ВОЛОКНИСТИХ МАТЕРІАЛІВ
магістрант Гріффен Ю.О., доц., к.т.н. Ільєнко Б.К.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
В Україні щорічно на тепло забезпечення житлових приміщень
витрачається близько 30 млн. тон умовного палива при значних
нераціональних витратах тепла, на відміну від інших країн Європи, де
питомі витрати енергетичних ресурсів в 2-3 рази менші.
Одним з шляхів вирішення проблеми зниження енерговитрат на
тепло забезпечення житлових приміщень є:
1. використання теплоізоляційних матеріалів з високими якісними
показниками, що зменшить витрати саме на опалення будівель та
споруд;
2. розробка енергозберігаючих технологій виробництва теплоізоляційних
матеріалів.
В зв’язку з тим, що доля імпортних теплоізоляційних матеріалів в
Україні становить більше 40%, є актуальною розробка теплоізоляційних
матеріалів вітчизняного виробництва на основі легкодоступної сировини
[4].
Основними чинниками, що забезпечують економію паливноенергетичних ресурсів при виробництві пористих теплоізоляційних
матеріалів [3] є зниження максимальної температури термообробки
шляхом використання матеріалів низькотемпературного спучування,
максимальна утилізація теплоти вихідних газів і нагрітого матеріалу для
попередньої підготовки сировини.
Мета роботи: розробка та дослідження енергозберігаючої технології
виробництва нового високоякісного штучного пористого заповнювача для
використання в будівництві.
Задачі дослідження, що мають бути вирішені в ході роботи:
• розробка технологічних основ отримання штучного пористого
заповнювача та визначення його фізико-механічних і теплофізичних
властивостей;
• дослідження процесу спучування при виробництві пористих
заповнювачів;
• розробка фізичної і математичної моделі процесу спучування
сировинного матеріалу з метою визначення впливу технологічних
параметрів процесу на якість отриманого пористого заповнювача;
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• розробка обладнання для термообробки і класифікації в
енергозберігаючій технології виробництва штучного пористого
заповнювача;
• освоєння дослідно-промислового зразка технології виробництва
пористого теплоізоляційного матеріалу.
На основі літературних даних [1,4] визначений напрямок розробки
енергозберігаючої технології виробництва пористого заповнювача, а саме:
підбір сировинного матеріалу; метод виробництва; тип обладнання для
виробництва. Сировинним матеріалом для виробництва штучного
пористого заповнювача є сиоліт [2], який отримують на базі трепелу –
породи, що широко розповсюджена на території України і натрієвого лугу.
Методом виробництва штучного пористого заповнювача є процес
спучування – збільшення в об’ємі частинок матеріалу при його нагріві.
Типом обладнання для термообробки сиоліту є апарати з псевдо зрідженим
шаром, які мають низькі капіталовкладення при виготовленні та
енергетичні витрати при використанні.
1.
2.
3.
4.

Перелік посилань
Хвастухин Ю.И., Собченко В.В. Энергосбережение в производстве
теплоизоляционных материалов // Технічна електродинаміка.
Тематичний випуск. – 2003.
Хвастухин Ю.И., Собченко В.В., Когута Н.К., Роман С.Н. Тепло- и
массообмен при термообработке и вспучивании в псевдосжиженном
слое // Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2005, №5.
Хвастухин
Ю.И.,
Собченко
В.В.
Механизм
поризации
гидросиликатных
материалов
//
Экотехнологии
и
ресурсосбережение. – 2005, №1.
Хвастухин Ю.И., Собченко В.В., Костогрыз К.П. Опыт применения
техники и технологии псевдосжиженного слоя в производстве
пористых теплоизоляционных материалов // Строительные
материалы и изделия. – 2004, №6.
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УДК 678.02
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ ПОЛІМЕРНИХ
БАРВНИКІВ В КАСКАДНОМУ ЕКСТРУДЕРІ
магістрант Г.В. Домінова, доц., к.т.н. М.П. Швед
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Досягнення кольорової однорідності розподілення барвників у
процесі переробки полімерних матеріалів є однією з основних задач із
забезпечення високої якості виробів із пластмас. Виділяють декілька типів
полімерних барвників: гранульовані, рідкі та порошкоподібні концентрати.
Найбільшого поширення набули гранульовані концентрати, оскільки їх
дуже зручно використовувати при забарвленні полімерів. До їх складу
входять наступні компоненти: полімер (основа), барвник, агент для
диспергації, домішки, якщо вони необхідні (стабілізатори, центри
кристалізації, антистатики і т.і.). [1]
Виробництво гранульованих концентратів є багатоступінчатим
процесом, схема якого зображена на рисунку 1.
Дозування

Екструдування

Гранулювання

Рисунок
Схема виробництва гранульованих концентратів
Розглянемо детальніше етапи виробництва:
1. Дозування компонентів суміші у потрібних пропорціях.
2. Екструзія суміші, тобто розплавлення, гомогенізація та подача розплаву
полімера, відбувається за допомогою різних типів екструдерів –
черв’ячного одношекового чи двошнекового, дискового чи каскадного.
Кожен з яких має свої переваги та недоліки.
3. Гранулювання проводять двома методами: з охолодженням
забарвленого розплаву відразу після виходу з формувальної головки у
водяній бані та його нарізання, або,навпаки, спочатку нарізають
розплав, а потім охолоджують у водяній бані. В результаті отримують
гранули різної форми – циліндричної або округлої відповідно.
В результаті аналізу можливості використання різних типів
екструдерів та їх комбінування обрано каскадний черв’ячно-дисковий
екструдер. Використання якого дає змогу готувати високоякісний розплав
полімеру, точно дозувати його і створювати високий тиск для нагнітання
маси в формувальний пристрій – головку. Розроблений каскадний
черв’ячно-дисковий екструдер зображений на рисунку 1.
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До складу каскадного екструдера входять шнековий дозатор
полімеру 2, дисковий екструдер 15 та черв’ячний екструдер 11. Дисковий
екструдер має внутрішній диск 5, корпус 6, порожнистий диск 4, вікна 13,
робочі зазори 8 і 9. Черв’ячний екструдер має отвори для дегазації та
подачі наповнювача 10 і дросель 12 для регулювання опору на виході.
Особливістю конструкції є те, що всі пристрої

Рисунок 1 – Схема каскадного черв’ячно-дискового екструдера.

мають окремі двигуни 1,7,14.[2] Це дозволяє автономно регулювати якість
змішування та гомогенізації в дисковому та черв’ячному екструдерах
шляхом зміни частоти обертання двигунів при постійній продуктивності.
Додаткове регулювання можливе за рахунок зміни зазорів в дисковому
екструдері та тиску в червячному екструдері за допомогою дроселя 12.
Перероблювана суміш з дозатора 2 надходить до завантажувальної
воронки 3 дискового розплавлювача-гомогенізатора, де вона захоплюється,
розплавляється, гомогенізується та подається до нагнітаючого черв’ячного
екструдера, який забезпечує сталу продуктивність та необхідний тиск
розплаву для його проходження крізь формувальну головку.
Дослідження каскадного екструдера в лінії для виробництва
полімерних концентратів барвників показали, що його енергоємність на
15-20% нижча за енергоємність отримання барвників при використанні
одно- чи двочерв’яних екструдерів. При чому диспергування полімерної
суміші в дисковому екструдері при високих швидкостях зсуву та відносно
низькому тиску дозволяє отримувати полімерні концентрати барвників з
максимальним діаметром мікрочастинок пігменту не більше 3 мкм, що в
достатній мірі задовольняє вимоги до полімерних концентратів барвників.
На даний момент проводяться подальші роботи з вдосконалення
диспергуючої та гомогенізуючої здатності каскадного екструдера з
визначенням відповідних затрат енергії.
Перелік посилань:
1. Лукач Ю.Е., Петухов А.Д., Сенатос В.А. Оборудование для
производства полимерных пленок. М.: Машиностроение. 1981.
Радченко Л.Б. Переробка термопластів методом екструзії. К., ІЗМН, 1999.
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УДК 678.023:678.053
ПРОЦЕС ПЕРЕРОБЛЕННЯ КОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ
ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИХ СПОЛУК У РОТОРНОМУ
ЗМІШУВАЧІ
магістрант Кваша М. В., доц., к.т.н. Мікульонок І. О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Приготування сумішей на основі полімерів та еластомерів є
найбільш відповідальним і трудомістким процесом переробки пластмас і
гум у вироби. Для виготовлення матеріалів із заданими експлуатаційними
властивостями полімер або каучук змішують з різними інгредієнтами, які
вводять у суміш у певному масовому співвідношенні та визначеній
послідовності. Процес змішування компонентів суміші є важливим
фактором, що впливає на фізико-механічні властивості і зовнішній вигляд
кінцевої продукції. При змішуванні високов’язких середовищ має місце
ламінарне конвективне змішування.
Змішування полімеру з компонентами суміші може здійснюватися
періодично або безперервно. Найбільшого поширення, особливо у
великотоннажних виробництвах, набув перший спосіб, який зазвичай
реалізується в роторних змішувачах закритого типу. У цих змішувачах до
60 % об’єму змішувальної камери займають ротори різної форми, при
цьому одними з найбільш поширених є змішувачі з овальними роторами
[1–3]. Роторні змішувачі належать до одного з найбільш матеріало- та
енергоємного обладнання (їх маса досягає майже 200 т, а потужність
приводного двигуна – 4 МВт ), тому питання визначення потужності, що
споживається приводом змішувача під час його роботи, набуває
особливого значення.
Розраховані значення потужності змішування в роторних змішувачах
за існуючими методиками, які враховують рух перероблюваного матеріалу
в змішувальній камері лише в коловому напрямку роторів [3], зазвичай на
10…20 % менші від значень потужності, визначених безпосередньо у
виробничих умовах на промисловому обладнанні [1]. У той же час
матеріал у змішувальній камері під дією двох гвинтоподібних лопатей
кожного з роторів, рухається також і в осьовому напрямку роторів
(Рисунок 1), що не враховано жодною з існуючих методик розрахунку.
Робочу ділянку кожного з овальних роторів змішувача виконують у
вигляді переривчастої спіралі, при цьому в будь-якому поперечному
перерізі зазначена ділянка представляє собою овал, що звужується в один
бік. Поверхня кожного з роторів утворена двома гвинтоподібними
лопатями, одна з яких (більш довга), має кут підйому гвинтової лінії
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α д =60º, а інша (коротка) – α к =45º. Кут обхвату ротора кожною з лопатей
(кут закручення лопаті) зазвичай дорівнює 90º. Довжина довгої лопаті l 1
(точніше довжина її проекції на діаметральну площину ротора) становить
приблизно 70 % загальної довжини робочої частини ротора l (довжини
змішувальної камери), а довжина короткої лопаті l 2 – від 38 до 43 %
величини l. Гвинтова лінія короткої лопаті має лівий напрямок, а довгої –
правий.

n i , β i , a i , b i – промені, центральні кути, точки та їх проекції
Рисунок 1 - До побудови профілю робочої частини ротора змішувача [1]:

Метою досліджень є розробка методики розрахунку потужності
привода змішувача з урахуванням руху перероблюваного матеріалу не
лише в коловому, а і в осьовому напрямку змішувальної камери.
Завдання досліджень:
• удосконалення фізичної та математичної моделей процесу переробки
композицій на основі високомолекулярних сполук у роторному
змішувачі з урахуванням руху оброблюваної суміші вздовж осі ротора;
• вибір та обґрунтування методів розв’язання математичної моделі;
• розробка алгоритму та програми розрахунку процесу переробки
композицій на основі високомолекулярних сполук у роторному
змішувачі;
• розробка конструкції роторного змішувача для оброблення композицій
на основі високомолекулярних сполук.
Перелік посилань:
1. Рябинин Д.Д., Лукач Ю.Е. Смесительные машины для пластмасс и
резиновых смесей. – М.: Машиностроение, 1972. – 272 с.
2. Машины и аппараты резинового производства / Б.И. Андрашников
Л.М. Антонов, Д.М. Барсков и др.; Под ред. Д.М. Барскова. – М.: Химия,
1975. – 600 с.
3. Оборудование и основы проектирования заводов резиновой
промышленности / Н.Г. Бекин, Н.Д. Захаров, Г.К. Пеунков и др. – Л.:
Химия, 1985. – 504 с.
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УДК 66.096.5-932.2
ПРОЦЕС ОДЕРЖАННЯ КРИСТАЛІЧНО-АМОРФНИХ
СТРУКТУР ІЗ ЗАДАНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ
магістрант Корсак І.І., зав. каф., проф., д.т.н. Я.М. Корнієнко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Для створення кристалічно-аморфних сполук з розподілом
компонентів на нанорівні, доцільно застосовувати зневоднення
комплексних рідких систем у псевдозрідженому шарі. Основною умовою
для досягнення таких процесів є умова формування рідкої фази на
поверхні зернистого матеріалу у вигляді тонкої плівки, та двостороннього
підведення теплоти.
Інтенсивність підведення теплоти визначає час і розміри утворених
мікрокристалів мінерального компоненту, на поверхні яких відбувається
осадження мікрочастинок органічної речовини.
В цьому процесі визначальною є загальна та ефективна поверхня
міжфазового контакту, яка є визначальною при реалізації процесу тепломасообміну.
Необхідна кількість корисної теплоти, що передається газомтеплоносієм плівці суспензії на поверхні гранул, знаходиться по формулі:
(1)
– загальна поверхня частинок в шарі,
- ефективна різниця
де,
температур, що є різницею між температурою газу-теплоносія на вході та
температурою псевдо зрідженого шару (
).
Збільшення різниці температур обмежене:
а) температурою деструкції органічних речовин;
б) температурою плавлення мінеральних речовин.
Тому визначається дослідним шляхом.
Враховуючи те, що апарат з псевдозрідженим шаром наближається до
апарату з ідеальним перемішуванням, важливою умовою є створення
вертикальної циркуляції між зонами інтенсивного теплообміну,
диспергування, релаксації.
Дослідним шляхом встановлено, що стійкість кінетики процесу
гранулоутворення при зневодненні, пов’язана із забезпеченням відповідної
поверхні твердих частинок у псевдозрідженому шарі, достатньої для
проведення ефективного тепло- та масообміну.

85

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

Яка визначається за наступним виразом:
(2)
де,
- витрати робочого розчину,
- гідравлічний опір псевдо
зрідженого шару, - площа перетину апарату,
- густина матеріалу.
З цих параметрів ми можемо керувати лише гідравлічним опором , який визначається наступною залежністю:
(3)
- висота шару,
- порозність шару,
- насипна густина
де
частинок у псевдозрідженому шарі.
Отже, для збільшення загальної поверхні частинок в шарі, нам
потрібно працювати на великих висотах зернистого шару
. У
зв’язку з цим виникають застійні зони в апараті, в яких немає контакту
твердих частинок із рідкою фазою, і з’являється проблема у забезпеченні
диспергування рідкої фази на весь об’єм, оскільки необхідно забезпечити
якомога більшу та рівномірну площу контакту твердої та рідкої фаз.
Удосконалення конструкції диспергатора збільшить об’єм зони
диспергування і зменшить вірогідність утворення кластерів вологих
частинок.
Перелік посилань:
1.
Расчеты аппаратов кипящего слоя: Справочник / Под ред.
И.П. Мухленова. – Л.: Химия, 1986. – 325 с.
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УДК 678.027
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОТРИМАННЯ ПОЛІПРОПІЛЕНОВИХ
ПЛІВКОВИХ НИТОК МЕТОДОМ ЕКСТРУЗІЇ
магістрант Кузьміна В.О., доц., к.т.н. Швед М.П.
Національно технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
За останні роки у зв’язку з великим попитом на міцні та дешеві
синтетичні нитки для різних пакувальних матеріалів широке застосування
має спосіб отримання плівкових(плоских) ниток на основі поліолефінів.
Спосіб виробництва плівкової нитки досить простий та економічний.
Основним обладнанням для отримання цих ниток є екструзійне
обладнання, продуктивністю 120-400 кг/год.
З метою створення обладнання з покращеними гомогенізуючими
властивостями на кафедрі МАХНВ була створена експериментальна лінія
для отримання плоскої поліпропіленової нитки, принципова схема якої
зображена на Рисунок 1. Процес отримання поліпропіленових ниток
включає такі стадії: формування плівки, нарізку на смужки, витягування
плоских ниток, термофіксація. Всі стадії проводяться безперервно.
Гранулят поліпропілену з бункера подається в горизонтальний
екструдер з зональним обігрівом. Температура в зонах обігріву екструдера
встановлюється в діапазоні 230-270°С.

1- екструдер, 2- формуюча головка, 3- охолоджуючий пристрій, 4- ніж,
2- 5- семивальці, 6- витяжна камера, 7 – камера фіксації, 8 –
приймаючий пристрій.
Рисунок 1 Схема агрегату для отримання плівкової нитки
Температурний режим змінюється в залежності від типу
використаної формуючої головки. При використанні кільцевої головки
температура розлаву поліпропілену на виході з екструдера не повинна
перевищувати 240°С, при використанні
плоскощільової головки
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температура може змінюватися в діапазоні 230-270°С, це обумовлено
умовами охолодження плівки на агрегатах. В екструдері гранулят
розплавляється , перемішується, пройшовши фільтри, продавлюється через
головку. Щоб зберегти безперервність технологічної лінії, для фільтрації
розплаву використовують пересувні касети, які дозволяють замінити
забруднені сітки, не зупиняючи екструдер.
При формуванні поліолефінової плівки використовують плоскощільові і кільцеві головки. Щільова головка має ширину 700-800 мм і зазор
0,4-0,9 мм; діаметр кільцевої головки – 100 мм і зазор 0,4 мм.
Витягування смужок плівки відбувається в середовищі гарячого повітря
при температурі 160-190 °С. Кратність витягування плівки досягає 8-11.
Така кратність забезпечує високу орієнтацію плівки. Після витягування
плівкові нитки під натягом проходять камеру термофіксації. При
термоопрацюванні витягнутих ниток під натягом збільшується степінь
кристалічності полімеру, зменшується розривне напруження в напрямку,
перпендикулярному орієнтації.
Отриманні поліпропіленові нитки мають наступні властивості:
Міцність, сН/текс
Модуль пружності, МПа
Подовження, %
Число циклів подвійного згину

35-45
(50-60)· 102
8-12
2000

Використання високоміцних плівкових ниток для виготовлення
пакувального матеріалу дозволяє зменшити масу 1 м 2 тканини в 1,4-1,6
рази при зберіганні її міцності за рахунок випуску більш тонких ниток.
Плівкові поліолефінові волокна також знайшли широке застосування для
виготовлення канатів, рибальських знарядь.
Подальші дослідження цієї лінії спрямовані на вдосконалення
екструзійного обладнання з метою збільшення гомогенізуючих
властивостей і покращення техніко-економічних показників.
Перелік посилань
1. З.А. Зазулина, Т.В. Дружинина, А.А. Конкин «Основы технологи
химичеких волокон» - М: «Химия» 1985. -304с.
2. Л.Б. Радченко «переробка термопластів методом екструзії» - К.:
ІЗМН, 1999. – 220с.
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УДК 665.63-403/405
ВИДИ МІНІ-НПЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇХНЬОГО РОЗВИТКУ В
УКРАЇНІ
магістрант Максимук Д. О., доц., к.т.н. Рябцев Г. Л.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
На сьогодні кількість здійснюваних проектів будівництва нових
нафтопереробних заводів (НПЗ) різко скорочується. Причини - очевидні.
По-перше, за останні роки якісно зменшився видобуток нафти і впало
завантаження вже побудованих заводів. По-друге, внаслідок кризи
неплатежів нафтопереробна галузь відчуває фінансовий дефіцит, а кошти,
які вдається зібрати, найчастіше направляються на задоволення поточних
потреб - виплату зарплати, фінансування програм реконструкції або
закупівлю сировини. За таких умов в українській нафтопереробній галузі
виникає зручна ніша для успішного розвитку малотоннажних виробництв,
так званих міні-НПЗ. Приділяючи їм достатньо уваги, можна при
порівняно невеликих капіталовкладеннях, які цілком під силу регіонам і
потенційним споживачам моторного палива, за відносно короткий термін
вирішити проблему їх стабільного та автономного забезпечення
нафтопродуктами [1].
Сьогодні в Україні з різним ступенем ефективності діє близько 20
малотоннажних установок для переробки нафти та газового конденсату,
умовно їх можна поділити на три категорії (таблиця).
На виробництвах першої категорії («чеченський» варіант) можна
отримувати нестабільний бензин, подобу пічного палива та мазут дуже
низької якості. Термін дії обладнання – 2...3 роки, залежно від якості
сировини. Конструкційні матеріали не відповідають вимогам безпеки.
Установки простого фракціонування дозволяють отримувати
прямогінний бензин і проміжні дистиляти невисокої якості. Обладнання не
повністю відповідає вимогам безпеки, а якість конструкційних матеріалів є
низькою, що ставить під сумнів доцільність використання таких установок.
Малотонажні промислові установки будують відповідно до норм та
вимог промислової безпеки, зазвичай, їх оснащено блоком підготовки
сировини. Дозволяють отримувати низькооктановий бензин, дизельне
паливо й мазут, що відповідають заданим параметрам за фракційним
складом.
До загальних переваг міні-НПЗ можна віднести простоту конструкції
та легку заміну елементів установки, зменшення залежності від поставок
нафти у регіонах, гарантований збут продукції для державних потреб
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(армія, сільське господарство), менший розмір експортного мита на
нафтопродукти порівняно з сирою нафтою. Недоліками є те, що рівень
нафтопереробки є неглибоким, більшість міні-НПЗ рентабельно може
працювати лише з порівняно вузьким рядом продукції, яка не повністю
відповідає державним вимогам, що стають дедалі жорсткішими протягом
певного проміжку часу.
Таблиця. Порівняльна характеристика міні-НПЗ, які пропонують на ринку
Продукт
ивність, Вартість тис.
Категорія
Характеристика
тис.
дол. США
т/рік
«Чеченський
до 10
25...40
Процес перегонки нафти ведеться в періодичному
» варіант
режимі. У перегінний куб заливають порцію нафти,
нагрівають її відкритим вогнем. Пару світлих
фракцій відводять крізь довгу трубу, яка одночасно є
повітряним холодильником. Потім установку
охолоджують, залишок зливають, зазвичай, прямо на
землю
Установки
10...20
80...150
Перегінні куби з кількома циклами випаровування та
простого
конденсації парів. Іноді є спроби оснастити такі
фракціонува
установки подобою ректифікаційних колон. Можуть
ння
мати насоси і холодильники. Нагрівання сировини
здійснюють за допомогою мазутного або дизельного
пальника. Варіанти здешевлення поставки:
виготовлення апаратів з дешевої конструкційної
сталі з робочим ресурсом 1...2 роки; водоохолодні
холодильники; відсутність автоматичного
регулювання; дешева водопровідна арматура;
обв’язування, доукомплектування й запуск
установки виконує покупець
Промислові 10...150
400...2000 Установки оснащені справжніми ректифікаційні
малотонажні
колонами, що дозволяють отримувати якісні паливні
фракції. Усі апарати й трубопроводи сертифіковано
й виконано зі спеціальних легованих сталей, що
проходять рентгенографічний контроль та інші види
спецконтролю. Установки комплектують системами
автоматики та протиаварійного захисту

Статус
нелегал
ьний

напівлег
альний;
без
перспек
тив
повної
легаліза
ції

легальн
ий

Таким чином можна зробити висновок, що будівництво та
використання міні-НПЗ в Україні є актуальним лише за умов належного
контролю якості та переважного використанні продукції для потреб армії
та аграріїв. Для більш повноцінного використання виробництв даного типу
необхідна розробка технології та удосконалення обладнання, що
забезпечить більш глибоке перероблення сировини.
Перелік посилань
1. Рябцев Г. Л. Анализ украинского рынка мини-НПЗ / Геннадий
Рябцев // Терминал. - 2005. - № 47. - С. 7-13.
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УДК 504.55:628.398
ПРОЦЕС ТЕПЛООБМІНУ В СХОВИЩІ РАДІОАКТИВНИХ
ВІДХОДІВ
магістрант Михальчук О. Д., доц., к.т.н. Степанюк А. Р.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Одним з негативних наслідків в сфері використання ядерної
енергетики є накопичення радіоактивних відходів. Відпрацеване паливо
складають в спеціальні корозійностійкі контейнери, які розміщують в
сховищах. Метою роботи є дослідження процесу теплообміну в сховищі
радіоактивних відходів (Рисунок 1).

1 - радіоактивні відходи, 2 – мідний контейнер, 3 – ґрунт (пісок),
4 – граніт, 5 – каміння.
Рисунок 1 – Схема сховища радіоактивних відходів
Джерело теплоти в даному випадку - контейнер з радіоактивними
відходами розміщений у твердих породах. На основі даних про
теплофізичні параметри середовища та контейнера, а також потужності
джерела тепловиділення, розроблена фізична модель (Рисунок 2).

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

де a =

=a

∂ 2U
∂x 2

λ
- коефіцієнт температуропровідності, Вт/м·К;
ρC p

∂ 2U
- друга похідна за часом, характеризує швидкість зміни температури
∂t 2
у вузлі;
∂ 2U
- друга похідна за координатою, характеризує просторове
∂x 2
розповсюдження змін.
Для розрахунку температурних полів на основі математичної моделі
була створена програма в якій використано метод сіток. Суть методу
полягає в апроксимації похідних кінцеворізничними відношеннями. Заміна
похідних в кожному вузлі сітки дозволяє звести рівняння з частковими
похідними до розв’язку системи кінцеворізничних рівнянь. В систему також
входять граничні умови третього роду та початкові умови. Перед початком
розрахунку перевіряють виконання умов стійкості обчислювальної схеми.
В результаті отримано великий масив даних, побудовано графіки
залежності t = f (τ ) для точок віддалених на різну відстань від джерела
тепловиділення.

Отримані результати необхідно спів ставити з даними отриманими
практичним шляхом та зробити висновок про адекватність складеної
моделі.
Перелік посилань:
1.
В. Бревитц, Ю. А. Шибецкий, Ю. Ф. Руденко, Н. Б.
Кастельцева “Изоляция радиоактивных отходов в недрах Украины
(проблемы и возможные решения)” К.:2006; 398.
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УДК 666.3.042
ПРОЦЕСИ СУШІННЯ І ВИПАЛУ КЕРАМІЧНОЇ ЦЕГЛИ
магістрант Є. Г. Олійник, доц., к.т.н. Б.К. Ільєнко,
к.т.н. Пилипенко Р.А.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Зростання цін на природний газ та нафту зумовлюють заходи щодо
їх економічного використання в якості палива. Промисловість будівельних
матеріалів є однією з найбільш енергоємних галузей національної
економіки і питанню скорочення питомих витрат палива і енергії в цій
галузі приділяється велика увага.
Спад виробництва будівельної кераміки в Україні відбувся в перші
10 років існування незалежності України. Занепад галузі був зумовлений
загальним станом економіки країни, але до цього треба додати наявність на
більшості заводів застарілого енергоємного і матеріалоємного обладнання:
печей і сушил, вагонеток, майже повну відсутність сучасних систем
автоматичного керування процесами. З відродженням будівництва житла в
Україні почалося і відродження будівельної промисловості, при цьому
значно збільшився попит на якісну облицювальну цеглу.
Для забезпечення попиту у великих промислових районах
відбувається відродження та будівництво великих потужних підприємств з
застосуванням автоматичних систем управління, з використанням новітніх
пальників, теплоізолюючих матеріалів і обладнання.
Наряду з будівництвом потужних цегляних заводів лишається
відкритою проблема створення компактних, недорогих, мобільних мінізаводів потужністю від 1,0 до 6,0 млн. шт. умовної цегли на рік, за
допомогою яких можливо забезпечити віддаленні райони України якісною
цеглою, черепицею та сприяти розвитку таких районів з нерозвинутою
інфраструктурою, сприяти утворенню додаткових місць роботи і зменшити
відтік людських ресурсів у інші міста і держави.
Для створення таких заводів необхідне відповідне обладнання, в
тому числі і міні-печі, які повинні бути тепломалоінерційними,
забезпечувати швидкісний випал, спроможні працювати на різних видах
палива, не потребували великих капіталовкладень, мобільно переходили з
виробництва одного виду продукції на інший.
У зв’язку з цим інтенсифікація виробництва будівельної цегли та
підвищення її якості при скороченні затрат палива та електроенергії є
актуальною і важливою задачею.
Оскільки основними споживачами теплової енергії в процесі
виробництва цегли є сушила та випалюючи печі, розробка нових і
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вдосконалення існуючих конструкцій цих агрегатів, інтенсифікація
процесів, що протікають, скорочення втрат тепла та матеріалоємності є
однією з основних задач галузі. Щонайпершими питаннями в вирішенні
цієї задачі є подальша розробка швидкісних режимів сушки та випалу
цегли і створення на цій основі нових економічних теплових агрегатів.
Тенденції в інтенсифікації сушки нагрітим повітрям [1, 2, 4]
спрямовані на підвищення температури і швидкості теплоносія, його
рециркуляцію, на ведення процесу сушки з різною швидкістю, на
керованість вмісту вологи у теплоносії, та інші заходи. На сьогоднішній
день відомо, що на деяких заводах ЄС вже реалізована температура сушки
при 180 °С із застосуванням інтенсивної рециркуляції теплоносія [1].
Розробка режимів сушки та випалу базується на властивостях глин,
що застосовуються, з урахуванням способу пресування. Україна має багато
родовищ різноманітних глин: потужних і малих. Ці глини відрізняються за
властивостями та здатністю до сушки і випалу. Багато глин досліджено і їх
властивості відомі, [3, 4], але виробка кар’єрів та освоєння нових
горизонтів залягання глин потребують постійного уточнення властивостей
глин старих і нових розробок.
Метою даної роботи є оптимізація процесів сушки, нагріву і випалу
цегли з метою створення високоефективних теплових технологій, а також
встановлення методами натурного і аналітичного досліджень умов
створення швидкісних режимів сушки і випалу керамічної цегли для
досягнення мінімальних затрат теплової та електричної енергії на одиницю
продукції.
Перелік посилань
1.Энергосбережение в производстве кирпича и керамики. Instituto
para la Diversification y Ahorro de la Energia, Europian commission
Derectorate – General for energy, Державний комітет України з
енергозбереження. К., 1997.
2.Жуков Д. В. Скоростная сушка кирпича сырца. М., Госстройиздат,
1959.
3.Чижский А.Ф. Сборник «Строительные материалы», изд. АСиА
УССР, 1954.
4.Красильникова З.С. Исследование влияния золы ТЭС на
сушильные свойства глиномасс при разработке скоростных параметров
сушки изделий строительной керамики. Диссер. на соискание учен.
степени.к. т. н.. К., 1975.
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УДК 666.9
ПРОЦЕС ТЕРМІЧНОГО ОБРОБЛЕННЯ КЕРАМЗИТУ
магістрант Олійник О.С., доц., к.т.н. Рябцев Г.Л.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Керамзит є легким пористим матеріалом, що отримують при
випаленні легкоплавких глинистих порід. Через характерну форму гранул
круглої чи овальної форми різного діаметру керамзит часто називають
керамзитовим гравієм. Останнім часом керамзитом активно замінюють
традиційні матеріали в будівництві, завдяки екологічній чистоті та
особливим властивостям, зокрема легкості, високим показникам тепло- й
звукоізоляції, невисокій ціні, довговічності.
Суть технологічного процесу виробництва керамзиту полягає у
випалюванні глиняних гранул в оптимальному режимі. Оптимальним
вважають ступінчастий режим термооброблення з поступовим нагріванням
гранул до 200...600 °С і подальшим швидким нагріванням до температури
спучування (1200 °С) [1].
Випалювання здійснюють в обертових печах (Рисунок
1) –
металевих циліндричних барабанах діаметром 2,5...5,0 м і завдовжки
40...75 м (Рисунок 1). Піч 2 встановлюють під нахилом 3 % і повільно
обертають навколо своєї осі. Завдяки обертанню барабана гранули, які
подають зверху печі, повільно переміщуються в інший кінець барабана, де
встановлено форсунку 3 для спалювання газоподібного палива. Обертова
піч працює протитечійно: гранули рухаються назустріч потоку гарячих
газів 5, підігріваються і, потрапивши в зону дії форсунки, спучуються.
Середній час перебування гранул у печі – близько 45 хв. Після
термооброблення керамзит охолоджують і подають на фракціонування.
1 – завантаження гранул;
2 – обертова піч;
3 – форсунка; 4 – спучений
керамзитовий гравій; 5 – потік гарячих газів
Рисунок 1 – Схема печі для
виробництва керамзиту
Розрізняють чотири способи виробництва керамзиту: сухий,
пластичний,
порошково-пластичний,
мокрий.
Сухий
спосіб
використовують за наявності каменеподібної глинистої сировини, яку
дроблять і подають в обертову піч. Цей спосіб виправдовує себе, якщо
вихідна порода є однорідною, не містить шкідливих домішок і
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характеризується досить високим коефіцієнтом спучування. Більшого
поширення отримав пластичний спосіб. Пухку глинисту сировину за цим
способом переробляють у зволоженому стані на вальцях, глиномішалках
та інших агрегатах. Потім з пластичної глиняної маси на дірчастих вальцях
формують сирцеві гранули у вигляді циліндрів, які при подальшому
транспортуванні округлюють і подають у піч. Порошково-пластичний
спосіб відрізняється від пластичного тим, що спочатку помолом сухої
глинястої сировини отримують порошок, з якого, додаючи воду,
отримують пластичну глиняну масу, з якої формують гранули. Мокрий
спосіб полягає в розведенні глини у воді в глиномішалках. Недолік цього
способу – підвищена витрата палива, пов'язана з великою початковою
вологістю шлікера.
Метою роботи стануть теоретичні та експериментальні дослідження
процесу термічного оброблення керамзиту. Для досягнення цієї мети
сформульовано такі задачі:
• здійснити моделювання процесу термічного оброблення керамзиту, а
саме добір і розв’язання відповідної фізико-математичної моделі;
• провести експериментальні дослідження процесу термічного
оброблення керамзиту, а саме розробити методику проведення
експериментів, визначити похибку вимірювань, одержати та
проаналізувати результати експериментальних досліджень;
• на основі запропонованої фізико-математичної моделі розрахувати та
розробити конструкцію обладнання для одержання керамзиту;
• запропонувати технологічну схему процесу термічного оброблення
керамзиту та розробити рекомендації щодо її впровадження.
• На попередньому етапі роботи було:
• визначено об’єкт і предмет дослідження – процес термічного
оброблення керамзиту в обертовій печі та його технологічні
параметри, що впливають на якість кінцевого продукту;
• сформульовано науково-технічну проблему, що полягає в неможливості
позбутися щільного поверхневого шару значної товщини на
керамзитовому гравії після його термічного оброблення.
Подальші дослідження будуть спрямовані на визначення шляхів
розв’язання поставленої науково-технічної проблеми і розроблення
рекомендацій щодо удосконалення технологічного процесу термічного
оброблення керамзиту.
Перелік посилань
1.
Онацкий С. П. Производство керамзита. – М. : Химия,
1987.
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УДК 678.02
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕНЕРГО-СИЛОВИХ ПАРАМЕТРІВ ДИСКОВОГО
ЕКСТРУДЕРА
магістрант С.В. Сафонов, доц., к.т.н. М.П. Швед
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Екструзія – це процес безперервного видавлювання розплаву
полімеру через формувальний інструмент для отримання виробів
визначеного профілю. Машини, які використовуються для переробки
полімерів, називаються екструдерами. Високі вимоги до якості полімерних
виробів призвели до створення різних типів екструдерів – одношнекових,
багатошнекових, планетарних, дискових та каскадних[1].
Останнім часом все частіше використовуються дискові змішувачіпластикатори. Принцип дії дискових екструдерів оснований на
використанні ефекту Вайсенберга. Суть цього методу полягає у
виникненні не тільки дотичних, але й нормальних напружень в полімері в
умовах простого зсуву [2]. Поряд зі своїми безумовними перевагами:
високою диспергуючою і гомогенізуючою здатностями, високими
швидкостями зсуву за відносно невеликого тиску, незначним часом
перебування в зоні переробки, легкістю забезпечення автогенного режиму,
простотою конструкції і компактністю, вони мають і недоліки: пульсацію
розплаву, низький тиск і невелику продуктивність порівняно зі шнековими
екструдерами. Тому їх доцільно використовувати на підприємствах
невеликої потужності, або комбінуванти з іншими типами екструдерів чи
насосів. Схема лінії для грануляції пластмас на базі дискового екструдера
зображена на рисунку 1.

1,5,8 – приводи, 2,4 – шнекові дозатори, 3 – бункер, 6 – завантажувальна
горловина, 7 – дисковий екструдер, 9 – торцевий робочий зазор дискового
екструдера, 10 – формувальний інструмент, 11 – ванна охолоджуюча,
12 – гранулятор, 13 – бункер;
Рисунок 1 – Схема лінії для грануляції пластмас на базі дискового
екструдера.
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EH1, EH2 – нагрівники дискового екструдера та формувального
інструмента, відповідно
Полімерна композиція, що перероблюється, подається дозаторами 2 і
4 до завантажувальної горловини 6 дискового розплавлювачагомогенізатора, де вона захоплюється багатозахідною гвинтовою нарізкою
завантажувально-пластикувальної зони диска, розігрівається за допомогою
енергії дисипації та у вигляді напіврозплаву надходить у торцевий робочий
зазор 9, де завершується плавлення полімеру та гомогенізація розплаву.
Далі він надходить до формувального інструменту 10, з якого виходять
стренги. У ванні 11 стренги охолоджуються і ріжуться на мірні відрізки у
грануляторі 12, доохолоджуючись в бункері 15. Особливістю розробленого
екструдера є оснащені окремими двигунами 1,5,8 елементи, з можливістю
безступінчастого регулювання частоти обертання їх робочих органів [3].
Одним із основних завдань даного дослідження є визначення режиму
роботи екструдера при якому буде максимально висока продуктивність і
найменші затрати енергії. При проведенні попередніх досліджень була
виявлена залежність між величиною робочого зазору дискового екструдера
та продуктивністю, і залежність продуктивності від частоти обертання
ротора. При чому найбільша продуктивність була отримана при величині
зазору 3-4 мм. При подальшому збільшенні або зменшенні зазору
продуктивність падає. В першому випадку причиною цього є різке
збільшення опору у вузькощілинній зоні, а в другому – зменшується
швидкість зсуву, яка призводить до зменшення нормальних напружень.
При збільшенні частоти обертання ротора продуктивність екструдера
також збільшується. Ця функція має монотонний плавно-зростаючий
характер. Але при досягненні дуже великих швидкостей зсуву зменшення
ефективної в’язкості стає незначним, як і зростання нормальних
напружень, тому приросту продуктивності практично немає. Що
стосується затрат енергії на одиницю виробленої продукції, то вони
в’явились меншими за затрати при використанні лінії на базі черв’ячного
екструдера. Тому дослідження дискового екструдера є актуальним і
перспективним.
Перелік посилань
1. Торнер Р.В., Акутин М.С. Оборудование заводов по переработке
пластмасс. М.: Химия, 1986.
2. Ким В.С. Теория и практика экструзии полимеров. М.: Химия, 2005.
3. Мікульонок І.О., Мурдід Н.В., Швед Д.М., Швед М.П. «Технологія
та обладнання для отримання композиційних матеріалів». Матеріали
IV міжна-родної науково-технічної конференції «Композитні
матеріали».Київ, 2009
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УДК 532.137: 666.97
ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ТОНКОГО ШАРУ БЕТОННОГО
РОЗЧИНУ ПРИ ВІБРОЕКСТРУЗІЇ ФІБРОБЕТОНУ
магістрант К.О. Смірнова, доц., к.т.н. І.А. Андреєв
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Значне зниження в'язкості матриці, при якому можливо здійснювати її
армування будь-якими фібрами при знижених водоцементних відношеннях
і без використання поверхнево – активних речовин можна досягти
застосуванням віброекструзійного способу формування, розробленого в
НТУУ "КПІ".
Процес змішування компонентів суміші, при якому закладаються
основи майбутньої структури, впливає на физико -механічні властивості і
зовнішній вигляд формованих виробів.
В процесі змішування фібр з розчином при віброекструзії необхідним
є отримання тонкого шару розчину. Для цього на ділянці одержання
тонкого шару розчину цементний розчин з живильника-дозатора 1 витікає
на транспортерну стрічку 2 у вигляді чотирьох джгутів 3 регульованого
перерізу (Рисунок 1). Цементні джгути розтікаються по всій її ширині,
утворюючи шар розчину 5 товщиною ( 2...8) ⋅10−3 м. Живильник-дозатор
розчину на базовій дослідно-промисловій установці складається з
пірамідальної ємності, звареної з листової сталі, вібратора, пружинної
підвіски, звареної рами. Нижня частина ємності виконана з твердої гуми, у
якій прорізані чотири вертикальні щілини, що закриваються шибером із
гвинтовим механізмом регулювання.
Продуктивність ділянки одержання тонкого шару розчину,
забезпечується зміною живого перерізу щілин шибером і швидкістю
конвеєрної стрічки.
Джгути розчину 3 розтікаються по всій ширині стрічки 2,
утворюючи рівномірний тонкий шар розчину 5 необхідної товщини за
рахунок
вібрації
дозатора-живильника
під
час
проходження
транспортерної стрічки 2 по поверхні горизонтальної плити 4 (патент
України на корисну модель № 26868) або окремого вібростола (варіант
виконання пристрою на базовій дослідно-промисловій установці).
Вирізи, що рівномірно розташовані по довжині нижньої крайки
передньої стінки бункера, можуть бути прямокутними або у
найприйнятніших прикладах виконання пристрою звужуватися догори
(патент України на корисну модель № 31537).
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1-дозатор-живильник розчину; 2-транспортерна стрічка; 3-джгути розчину;
4-горизонтальна плита; 5-тонкий шар розчину.
Рисунок 1-Пристрій для отримання тонкого шару цементно-піщаного
розчину
Вільна частина горизонтальної плити може підпружинюватися з
можливістю регулювання кроку пружин, наприклад, за допомогою
гвинтової пари. Таким чином регулюється інтенсивність вібрації
горизонтальної плити в міру проходження транспортерної стрічки по її
поверхні (патент України на корисну модель № 31229).
Для кращого розтікання джгутів розчину по транспортерній стрічці
на стінці бункера (або на заслінці) жорстко закріплюються розріджувач
джгутів розчину у вигляді гребінки (патент України на корисну модель №
40268).
Нижня крайка передньої стінки бункера може виконуватися
знімною, що дозволяє змінювати розміри і форму вирізів на крайці
передньої стінки бункера залежно від властивостей і параметрів
перероблюваних сумішей або замінювати крайку при її зношуванні (патент
України на корисну модель № 43319).
Але, до цього часу ще мало уваги приділялося дослідженню
особливостей течії бетонних розчинів всередині запропонованих апаратів.
Тому метою подальших досліджень на кафедрі МАХНВ НТУУ "КПІ" є
розробка внутрішньої геометрії дозатора-живильника для забезпечення
найсприятливішого режиму течії бетонних розчинів і ліквідації застійних
зон, які мають місце у відомих конструкціях.
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УДК. 532.543
ПОВЕДІНКА ВИХОРОВИХ СТРУКТУР ПЕРЕД
ПЛОСКИМИ ТІЛАМИ В ОБМЕЖЕНОМУ ПОТОЦІ
к.т.н.,доцент Рубльов А.В.
Національний транспортний університет
Дослідження присвячено с учасни м питанням прикладної
гидроаэромеханики . Описанио сценарій поведінки обмеженого потоку
перед плоским тілом з утворенням вихрового руху. Проаналізовано
механізм обтікання і характер поведінки вихорів у часі
Для моделювання взаємодії обмеженого потоку з тілами довільних
форм приймається кінцево-різністне вирішення трьохвимірної системи
нестаціонарних рівнянь Навьє-Стокса, замкнуте умовою фон Неймана для
тиску, розчеплення яких як по простору, так і за часом можна провести з
використанням методу дробових кроків Н. Н. Яненко
Початкові умови задані у вигляді тригонометричних поліномів.
Рішення задачі отримане з використанням криволінійної сітки з другим
порядком точності.
В ході проведених чисельних експериментів розраховувалися різні
інтегральні
характеристики
обтічних
конструкцій,
що
обтікаються. Отримана залежність коефіцієнта опору обтічного диску від
числа Рейнольдсу потоку для моменту часу, відповідного настанню
автомодельного режиму і при заданих параметрах потоку на вході в
розрахункову область .
Отримана зміна коефіцієнту опору є результатом присутності в
потоці «бічних сил Бернуллі», які в деяких випадках руху тіла усередині
трубопроводу призводять до виникнення ексцентриситету, а іноді навіть і
обертанню тіла. Вплив поперечних сил, у разі ламинарного руху
нейтрально плавучих твердих частинок по циліндровій трубі, є причиною
їх переміщення від центру труби у бік стінок і навпаки, що призводить до
їх концентрації в кільцевій області, розташованій приблизно посередині
між віссю труби і її стінками.
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