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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
спеціальності “Машини і
відкриття
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 2
«МАШИНИ ТА АПАРАТИ ХІМІЧНИХ І НАФТОПЕРЕРОБНИХ
ВИРОБНИЦТВ»
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УДК 665.642.26
ТЕПЛООБМІННИК ПОПЕРЕДНЬОГО НАГРІВАННЯ МАЗУТУ
УСТАНОВКИ ВІСБРЕКІНГУ
студент Беленков А.Ю., асистент Гулієнко С.В.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Мазут
М100 – дуже важливий вид нафтового палива, яке
використовується у якості котельного палива в енергетиці, хімічній
промисловості та інших галузях господарства. Його виготовляють з
продуктів прямої перегонки нафти з залученням крекінг залишків,
екстрактів, гудронів, напівгудронів, асфальтосмолистих речовин та інших
важких продуктів переробки нафти [1].
Одним з поширених технологічних процесів отримання котельного
палива є вісбрекінг (легкий крекінг) [1]. Установка вісбрекінгу з
вакуумним блоком призначена для зниження в'язкості сировини - гудрону
з установок вакуумної перегонки за рахунок процесу термічного крекінгу в
м'яких умовах. Зниження в'язкості дозволяє зменшити кількість
високоякісних дистилятів, яку необхідно додавати до вісбрекінг-залишку
для отримання товарного продукту - мазуту М 100. Сировиною даної
установки є гудрон, що отримується на установках вакуумної перегонки із
суміші арланської і західносибірських нафти у співвідношенні 50:50.
На цей момент, гостро стоїть питання пов’язане з проблемами
постачання природного газу,а також з можливим його і подальшим
подорожчанням з 198 до 250$ , що понесе за собою підвищення ціни для
кінцевого споживача з приблизно 1950 до 3254 грн з ПДВ за 1000 м3.В той
час, як діюча ціна на мазуту М 100 АТ «ЛЕТОТ» складає 2080 грн з ПДВ
за 1 тону [2].
Враховуючи, те що при спалюванні 1000 м3 природного газу
виділяється 36,5 ГДж теплоти, а однієї тони мазуту – відповідно 41,7 ГДж
теплоти. Можна зробити висновки, що в наш час перехід з природного газу
на мазут в якості палива дуже доцільний, оскільки це дозволяє забезпечити
чисту економію приблизно від 400грн(за теперішніми цінами) до 4000
грн.(при підвищенні цін на газ) за кожні 100 ГДж.
Вісбрекінг - один з ефективних і гнучких вторинних процесів
переробки мазутів і гудронів, його відмінними особливостями, в
порівнянні з іншими вторинними процесами переробки нафти і
нафтопродуктів, є низькі капітальні та енергетичні витрати.
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Вісбрекінг при відносній простоті технологічного та апаратурного
оформлення дозволяє переробляти залишкові фракції в дистиллятні,
отримувати деяку кількість середніх і легких фракцій.
Включення процесу вісбрекінгу в схему нафтопереробних заводів
особливо актуально у зв'язку із залученням у переробку важких нафт, а
також підвищенням попиту на дистиллятні продукти.
Збільшення виходів дистилятів і вуглеводневих газів може бути
досягнуто жорсткістю режиму вісбрекінгу, наприклад, шляхом підвищення
температури на виході з печі. Збільшення часу перебування в зоні реакції,
так само як і підвищення температури, призводить до посилення процесу і
зростання конверсії.
Технологічний процес, що реалізується на установці вісбрекінгу, є
процесом термічного крекінгу в м'яких умовах (при температурі Т = 427 °С
і тиску Р = 0,8 МПа (ізб.)) з реакційною камерою (сокінг-камерою).
Процеси термічної переробки нафти потребують великих затрат
теплової енергії, тому для підвищення енергоефективності та
економічності процесу велике значення мають процеси утилізації теплоти.
Метою даної роботи є розробка конструкції і проектування
високоефективного горизонтального теплообмінника з плаваючою
головкою для попереднього підігріву мазуту перед подачею у піч. В роботі
необхідно виконати вибір конструкції теплообмінника, параметричний
розрахунок поверхні теплообміну і основних розмірів апарата, здійснені
розрахунки на міцність основних вузлів і деталей конструкції, а також
вдосконалити конструкцію апарата
Перелік посилань
1.
Справочник нефтепереработчика: Справочник/Под ред.
Г. А. Ластовкина, Е. Д. Радченко и М. Г. Рудина. – Л.: Химия, 1986. – 648
с., ил.
2.
http://www.price-list.kiev.ua/word/60/3060/
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УДК 66.048.3
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЧИСТКИ ГАЗІВ
АМІНОВИМИ РОЗЧИНАМИ
студент Войцеховська Є.М., студент Рудакова В.А.,
доц., к.т.н. Лукашова В.В.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Очищення газів аміновими розчинами від кислих компонентів (СО2 и
Н2S) є типовим процесом хемосорбції, що широко розповсюджений у
нафтовій промисловості. Прикладами такого використання є технологія
одержання сірки (Рисунок 1), очищення природного газу від супутніх
домішок, депарафінізація масляних фракцій нафти, тощо. Сьогодні
нафтогазовим підприємствам, які використовують цей метод очищення,
необхідні нові ефективні методи розв’язання проблем, пов’язаних з
експлуатацією амінових установок. Основні проблеми це: втрати аміну з
продукцією, корозійне зношення обладнання, забруднення аміну
вуглеводнями та продуктами деградації, тощо. Усунення цих негативних
факторів є важливою задачею, оскільки вони безпосередньо впливають на
продуктивність установок та якість продукції.
На рисунку 1 наведено схему виробництва твердої сірки аміновим
методом. З літературних джерел відомо, що близько 60-80% капітальних
вкладень на нову амінову установку залежить від кількості аміну, що
циркулюватиме у системі, оскільки кількість амінів визначає розміри
технологічного устаткування (абсорберів регенераторів, теплообмінного
обладнання, насосів, тощо). Експлуатаційні витрати на 70% складаються з
енергетичних затрат на регенерацію аміну.
Отже вирішальним фактором, для покращення техніко-економічних
показників амінових установок є вірний вибір типу амінового розчину та
його концентрації, що дозволяє знизити як кількість циркулюючого
амінового розчину, так капітальні і енергетичні витрати.
При виборі робочого розчину для очищенні газу, окрім доступності і
ціни, керуються наступними положеннями:
1. Первинні аміни найбільш реакційні, і їх застосування переважне.
Окрім цього, МЕА (моноетаноламін) має малу молекулярну масу і за умов
однакової концентрації у розчині міститься більше молей аміну, ніж у
інших амінів.
2. Наявність СОS у газі виключає застосування первинних амінів
через утворення побічних продуктів і значних втрат аміну. В цьому
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випадку кращим є застосування ДЕА (диетаноламін). При виборі аміну
слід також врахувати і інші продукти деградації аміну.
З. Для селективного вилучення Н2S рекомендоване застосування
третинних амінів(напр. МДЕА – метилдиетаноламін). Третинні аміни
застосовують з метою зниження експлуатаційних затрат.

I – паливний газ; II – газ із секції відпарки кислої води (містить аміак); III –
газ із регенерації аміну (містить сірководень); IV – кисла вода у дренажну
ємність; V – хвостові гази на термічне окислення та в аміновий абсорбер у
блок регенерації аміну; VI – вихідний газ в термічний окислювач в блок
регенерації аміну; VII – тверда сірка; VIII – водяна пара; IX – вода технічна.
1, 2 – сепаратори; 3 – холодильник продуктів реакції; 4 – збірник пари; 5,6
– підігрівачі; 7 – конвертор; 8 – генератор відновлюваної пари; 10,11 –
ємності конденсату; 9,12,13,14 – конденсатори; 15 – накопичувач сірки.
Рисунок 1 – Схема одержання сірки (аміновий метод)

Останнім часом найчастіше застосовують суміші амінів. Як правило
за основу приймають МДЕА з додаванням ДЕА та МЕА для підвищення
здатності амінового розчину поглинати певні компоненти. Використання
суміші амінів дозволяє вдало поєднувати сильні сторони різних складових:
низьку корозійну активність МДЕА, що дозволяє підтримувати високу
концентрацію амінового розчину і його ступінь насичення кислими
компонентами, та високу реакційну здатність МЕА і ДЕА до Н2S і СО2, що
забезпечує задану ступінь очистки газу там, де використання тільки МДЕА
цього не дозволяє.
З метою визначення раціональної з точки зору енерговитрат
композиції аміну необхідне проведення комп’ютерного моделювання
процесу, що дозволить розраховувати режими роботи устаткування,
обчислювати витрати та здійснювати пошук сприятливих технологічних
режимів ведення процесу. Окрім того, постає задача вдосконалення модуля
регенерації аміну, з метою зменшення енергоємності процесу, шляхом
проведення багатоваріантних розрахунків.
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УДК62-68
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОБОТИ ВИПАРНОГО АПАРАТА
УСТАНОВКИ ЛЧ-24-2000
ЦЕХУ ГІДРООЧИСТКИ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА
студент Горобинський С.С., доц., к.т.н. Швед М.П.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Сьогодні в нашій країні переробка нафти здійснюється за паливнооливною схемою з використанням наступних процесів: знесолення і
зневоднювання нафти, первинної переробки нафти, вторинної перегонки
бензину, вакуумної перегонки мазуту, каталітичного крекінгу і риформінгу
та гідроочищення палив.

С-201 – С-207 - сепаратори; Т-201 - Т-205 - теплообмінні апарати;
К-201 – К-206 – стабілізаційні колони; Н-201 – Н-216 – сировинні
насоси;Х-201 – Х-209 – холодильники; Е-202 – Е-225 – ємності;
Р-201 - реактор.
Рисунок 1 – схема установки гідроочистки палива ЛЧ-24-2000:
Схема, наведена на рисунку 1, застосовується для гідроочистки дизельного
пального. В установці сировина подається сировинними насосами Н-201 з
температурою 60 оС на змішування у компресор ЦК-201.
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Газосировинна
суміш
подається
в
міжтрубний
простір
теплообмінника Т-202, де підігрівається потоком стабільного палива, що
поступає з нижньої частини стабілізаційної колони К-201, до температури
160-180 оС. В теплообміннику Т-201 потоком газопродуктової суміші
газосировинна суміш нагрівається до температури 290-320 о С. Після цього
газосировинна суміш надходить до печі П-201, де нагрівається до 350-400
о
С і поступає в реактор Р-201. В цьому реакторі відбувається гідрування
сірчаних сполук, які містяться у сировині, з утворенням сірководню, а
також частковий гідрокрекінг з утворенням вуглецевого газу і легких
бензинових фракцій,що йдуть на подальшу переробку.
Газосировинна суміш після реактора Р-201 віддає своє тепло
газосировинній суміші і направляється в сепаратор С-201. Після цього
парогазова суміш відводиться на подальшу сепарацію і очистку у
стабілізаційних колонах, а далі в ємності для зберігання готової сировини.
Важливим в схемі гідроочистки палива є теплообмінник Т-201, який
слугує для нагріву газосировинної суміші потоком газопродуктової суміші
для подальшої переробки і очистки. Теплообмінник є кожухотрубним
двосекційним.
Дослідивши процес теплопередачі в даному апарату, було визначено,
що він повинен відповідати таким умовам: температура газосировинної
суміші повинна бути 290- 340 С, а газопродуктової суміші - 390-420 С, при
цьому тиск в трубному і міжтрубному просторах повинен складати 4.71
МПа.
Метою роботи є дослідження і модернізація теплообмінного апарату,
що відповідає вищеназваним вимогам.
Перелік посилань:
1. Суханов В.П., Каталитические процессы в нефтепереработке, 3
изд., М., 1979; Крекинг нефтяных фракций на цеолитсодержащих
катализаторах, под ред. С.Н.Хаджиева, М., 1982
2. Эрих В.Н., Расина М. Г.. Рудин М. Г., Химия и технология нефти и
газа, 3 изд., Л., 1985;
3. Смидович Е. В., Крекинг нефтяного сырья и переработка
углеводородных газов, 3 изд., М., 1980 (Технология переработки нефти и
газа, ч. 2)
4. Г. Н. Данилова, С. Н. Богданов, О. П. Іванов и др.. Теплообменные
аппараты холодильних установок. – «Машиностроение», 1973, 238 с.
5. Вольфкович С. И., Егоров А. П., Эпштейн Д. А., Общая химическая
технология, т. 1, М. — Л., 1952.
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УДК 678.742.3
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕПЛООБМІННИКА В СХЕМІ ВИРОБНИЦТВА
АЗОТНОЇ КИСЛОТИ
студент Жернокльов О.С., доц., к.т.н. Швед М.П.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Азотна кислота є одним з найважливіших продуктів хімічної
промисловості. Вона виробляється у дуже великих кількостях,використовується для виробництва азотних добрив, у кольоровій металургії для
розділення металів, а також хімічній промисловості для виробництва
пластмас, штучного волокна, органічних барвників, лікувальних речовин
тощо. З часом потреби в азотній кислоті зростають і тому потрібно
інтенси-фікувати процес її виробництва. На сьогоднішній день існує багато
технолог-гічних схем для отримання азотної кислоти [1,2]. Однією з
найбільш сучасних та ефективних є схема установки для виробництва
HNO3 при підвищеному тиску [3].
Схему виробництва розбавленої HNO3 при підвищеному тиску (7,89,8•105Па) подано на рисунку - 1. Повітря, очищене в фільтрі 14, стискується
компресором 13 до потрібного тиску. При цьому газ нагрівається
приблизно до 100-130о С.
Стиснуте повітря, пройшовши через газозбірник 12 і
теплообмінник 8, нагрівається до 300-3500 С завдяки теплу нітрозних
газів і надходить для змішування з NH3 у змішувач 10. Рідкий NH3 зі
збірника 1 проходить ваги 3, випарник 4 і через фільтр 7 подається у
змішувач 10. Аміачно-повітряна суміш з температурою 280-3500 С через
фільтр 9 вводиться згори в контактний апарат 11, де на платиновому
каталізаторі з 16-18 сіток NH3 окислюється до NO. При цьому в
контактному апараті температура підвищується до 9000 С. Нижню частину
контактного апарата та з'єднувальну трубу охолоджують водою, яка
подається у водяну оболонку (сорочку). Гарячі нітрозні гази проходять
через теплообмінник 8, де охолоджуються до 4500 С, і водяний
холодильник-конденсатор 5, де охолоджуються до 400 С. При цьому
утворюється 50- 60%-ний розчин HNO3, який відводять як готовий продукт,
або направляють на дальше концентрування у барботажну адсорбційну
колону 6. Нітрозні гази з конденсатора 5 надходять у колону 6, де
відбувається дальше окислення і поглинання оксидів азоту.
Одним з найважливіших вузлів в схемі є теплообмінник, який
служить для підігріву стиснутого повітря, гарячими нітрозними газами.
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Проаналізувавши процес теплопередачі в даному апараті, було
встановлено, що він повинен забезпечувати такі умови: температура
стиснутого повітря в трубному просторі 300-3500 С, температура нітрозних
газів в міжтрубному просторі близько 4500 С, тиск в апараті - 4.5 МПа.
Такі умови може задовольнити кожухотрубний теплообмінник з U –
подібними трубками.

1-збірник рідкого NH2;2-газодувка;3-ваги;4-випарник NH3;
5-холоднльннк-конденсатор;6-поглинальна колона;7-фільтр;
8-теплообмінник; 9-керамічний фільтр; 10-змішувач;11-контактний апарат;
12-газозбірник; 13-компресор;14-фільтр для повітря.
Рисунок - 1. Схема установки для виробництва азотної кислоти при
підвищеному тиску.
Перелік посилань
1. Каргин Г.В. Технология производства азотной кислоты.- М.:
Госхимиздат, 1964.- 423 с.
2. Салтанова В.П., Торочешников Н.С. Технология связанного азота.
Москва «высшая школа», 1981.
3. http://www.allbest.ru/.
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УДК62-68
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОБОТИ ВИПАРНИКА У АБСОРБЦІЙНОМУ
ТЕРМОТРАНСФОРМАТОРІ ІЗ СТУПЕНЕВОЮ РЕГЕНЕРАЦІЄЮ
РОЗЧИНУ
студент Захлебняк М. В., асист. Корінчук Д. М.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Сьогодення України переповнене рядом екологічних проблем, які
слід враховувати при розв’язанні задач програми сталого розвитку
суспільства. В абсорбційних холодильних [1-3] машинах не
використовуються речовини, які б сприяли глобальному потеплінню чи
руйнуванню озонового шару. У них низький рівень шуму, так як вони не
мають компресор, тобто головного джерела шуму і вібрацій в конструкціі
установки.
Використання інноваційних абсорбційних технологій є стратегічно важливою задачею. На початковій стадії проектування вже спостерігається
вагомий економічний ефект, але головне – покращення екологічної
ситуації. Крім того, вирішення енергетичних проблем з мінімальною
шкодою для навколишнього середовища є актуальною задачею хімічної
промисловості [2].
Використання холодильних установок у різних галузях
промисловості (полімерне виробництво, хімічна та нафтопереробна
промисловість, металургія і т. ін.) дозволяє використовувати та
перетворювати низькопотенційну енергію та знизити загальні витрати
енергоносіїв виробничих та невиробничих циклів [3].
Метою даної роботи є розробка і проектування високоефективного
випарника у схемі абсорбційного термотрансформатора. Принципова
схема абсорбційного термотрансформатора із ступеневою регенерацією
розчину представлена на Рисунок
Задачі при проектуванні установки :
- виконати блочну конструкцію апаратів, тобто розміщення в одному
корпусі декількох апаратів, що значно зменшить кількість швів, а отже і
ймовірність потрапляння повітря.
- вибрати дешевий нетоксичний холодоагент.
- вдосконалити та оптимізувати роботу обладнання установки.
Ефективність роботи абсорбційного термотрансформатора значно
залежить від інтенсифікації процесу, який відбувається у випарнику
(поз.1б) – відбирання теплової енергії від низькопотенційного теплоносія.
Запропоновано виконати абсорбер (поз.1а) і випарник (поз.1б) установки
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конструктивно в одному блоці. Розміщення апаратів паралельне на одному
горизонтальному рівні.
Надалі пропонується модернізація та вдосконалення конструкції
випарника (поз.1б) для інтенсифікації процесів теплообміну, що відповідає
засадам сталого розвитку при вирішенні енергетичних та екологічних
проблем. Було розглянуто патент на випарник SU 1546808 A1, в якому
було запропоноване таке технічне рішення – заміна гладких туб на труби з
накатаним профілем, але ефективність модернізації необхідно підтвердити
розрахунками.

1а, 1б – абсорбер-випарник; 2 – генератор ІІ ступеня;
3 – конденсатор; 4 – генератор І ступеня; 5 – теплообмінник; 6 –
переохолоджувач конденсату; 7 – змішувач.
Рисунок 1 – Принципова схема абсорційного термотрансформатора
із ступеневою регенерацією розчину
Перелік посилань:
1. Г. Н. Данилова, С. Н. Богданов, О. П. Іванов и др.. Теплообменные
аппараты холодильних установок. – «Машиностроение», 1973, 238 с.
2. Н. Н. Кошкин, И. А. Сакун, Е. М. Бамбушек. Холодильне машины:
Учебн. для вузов по специальности «Холодильне машины и установки» –
Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1985. – 510 с.
3. А. В. Бараненко, А. В. Попов, Л. С. Тимофеевский, О. В. Волков
«Абсорбционные бромистолитиевые преобразователи теплоты нового
поколения . Холодильная техника», 2001, № 4. – С. – 18-20.
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УДК 665.642.26
ТЕПЛООБМІННИК-УТИЛІЗАТОР ТЕПЛОТИ УСТАНОВКИ
ВІСБРЕКІНГУ
студент Земледух Д. І., асист. Гулієнко С.В.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Вісбрекінг
особливий
різновид
термічного
крекінгу,
термодеструктивний процес перетворення тяжкого нафтової сировини у
рідкі і газоподібні продукти, що протікає у відносно м’яких умовах,
порівняно з термічним крекінгом. Він застосовується для зниження
в’язкості сировини - гудрону з установок вакуумної перегонки за рахунок
процесу термічного крекінгу в м’яких умовах. Зниження в’язкості
дозволяє зменшити кількість високоякісних дистилятів, які необхідно
додавати до вісбрекінг-залишку для отримання товарного продукту мазуту М 100. Вісбрекінг при відносній простоті технологічного процесу
дозволяє переробляти залишкові фракції в дистилятні, отримувати деяку
кількість середніх і легких фракцій. Крім того, на установці вісбрекінгу
виробляють легкий і тяжкий вакуумні газойлі, що використовуються як
сировина для установки каталітичного крекінгу [1].
Сировиною процесу є, головним чином, гудрони, напівгудрони і
мазути. Ці нафтові залишки характеризуються складним хімічним складом
та агрегатним станом окремих компонентів, будовою, властивостями та
розміром часток структурних утворень, рівнем молекулярної взаємодії в
системі. Кінцевим продуктом процесу є мазут М 100 – важливий вид
нафтового палива. Він виготовляється з важких залишків переробки нафти
(гудронів). Використовується в якості котельного палива в енергетиці,
хімічній, машинобудівній та і інших галузях промисловості.
До складу установки вісбрекінгу з вакуумним блоком входять
наступні технологічні об’єкти:
1. Блок попереднього підігріву сировини (нагрів сировини установки
-гудрону перед реакційною камерою);
2. Реакційна секція (процес термічного крекінгу в реакційній печі і
сокінг-камері);
3. Блок колони фракціонування (розділенння продуктів крекінгу в
колоні з отриманням вуглеводневого газу, нестабільної нафти, газойля і
кубового продукту);
4. Вакуумний блок (вакуумна перегонка кубового продукту колони
фракціонування з отриманням легкого та важкого вакуумних газойлів і
вісбрекінг-залишку);
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5. Вузол змішування (змішування вісбрекінг залишку зі світлими
дистилятами, з метою отримання кінцевого продукту - мазута М 100);
6. Блок води та водяної пари;
7. Блок підготовки палива;
8. Система відділення реагентівж
9. Допоміжні системи
Діапазон роботи установки вісбрекінгу з вакуумним блоком - 60 110% від проектної потужності. Розрахункова продуктивність установки
вісбрекінгу с вакуумним блоком по сировині становить 1500 тис. тон в рік
На виході з блоку фракціонування продукти мають досить великі
температури тому є доцільною утилізація тепла. Контрукція утилізатора
являє собою кожухотрубний теплообмінник з U-подібними трубами,
рекуперативного типу. В міжтрубному просторі нагрівається вода, що
охолоджує газойль, який рухається в трубному просторі, оскільки має
менший коефіцієнт теплопередачі.
Розрахунок і вдосконалення цього теплообмінника і є метою моєї
майбутньої роботи.
Перелік посилань:
1.Справочник нефтепереработчика: Справочник / Под ред.
Г.А.Ластовкина, Е. Д. Радченко и М. Г. Рудина. – Л.: Химия, 1986. – 648
с.,ил.
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УДК 665.7.033.52
ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ КОЖУХОТРУБНИЙ ТЕПЛООБМІННИК ДЛЯ
ПІДІГРІВУ ГАЗУ ГАРЯЧОЮ ВОДОЮ НА ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІЙ
СТАНЦІЇ
студент Карпенко О.П., доц., к.т.н. Ракицький В.Л.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Метою даної роботи є вдосконалення конструкції і проектування
горизонтального кожухотрубного теплообмінника з U-подібними трубами
для підігріву технологічного газу гарячою водою. Вдосконалення
теплообмінних
апаратів
спричинено
підвищенням
коефіцієнта
теплопередачі і покращення їх роботи. В роботі планується вибір
конструкції теплообмінника, параметричний розрахунок поверхні
теплообміну і основних розмірів апарата, розрахунок опор під апарат, а
також планується провести розрахунки на міцність основних вузлів і
деталей конструкції.
Газорозподільна станція (ГРС) призначена для постачання газу
споживачам. У конструкції ГРС планується використати досягнення в
області технології проектування, враховуючи усі вимоги, спрямовані на
підвищення надійності роботи всієї системи газопроводу, а також
передбачення заходів, що забезпечують нормальні умови роботи.
ГРС виконує наступні функції:
очистку газу від механічних домішок та крапельної рідини; підігрів
газу перед редукуванням; редукування високого тиску до вихідного
робочого та підтримка його із заданою точністю при зміні витрат газу та
тиску на вході; вимірювання витрати газу по споживачах та на власні
потреби; одоризацію газу перед подачею споживачам пропорційно
витратам газу; збір та видачу конденсату.
До складу ГРС входять такі вузли та елементи:
вузол переключення; вузол очистки газу; вузол підігріву газу; вузол
редукування газу; вузол обліку газу; два вузла одоризації газу; підземна
ємність конденсату; підземна дренажна ємність; підземна ємність
одоранту; колонка заправки одорантом; колонка видачі конденсату;
будівля технологічного обладнання в якій розміщені приміщення
редукування, витратомірна, операторна, опалювальна, та інші.
До складу вузла підігріву газу входять два теплообмінники в
комплекті з клапанами - відсікачами, де відбувається підігрівання газу до
необхідної температури з метою запобігання гідратоутворення на вузлі
редукування.
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Газ із магістрального газопроводу проходячи через вузол прийому,
подається через вузол переключення до вузла очистки, підігріву та
редукування.

7

2

3
5

1

6
4

1-теплообмінник, 2-вихідний отвір для газу, 3-вхідний отвір для
газу, 4-вимірювальний датчик газу, 5-регулювальні крани, 6вимірювальний датчик для води
Рисунок 1 – Схема теплообмінника
Фільтр-сепаратор передбачено для очистки газу від механічних
домішок та рідини. Злив конденсату здійснюється з нижньої частини
фільтра-сепаратора в ємність збору конденсату.
Після очистки газ надходить до теплообмінника для забезпечення
температури газу на виході з ГРС не нижче 0 оС. Теплоносій у
теплообмінник поступає від водогрійних котлів, розташованих
в
опалювальній. Після підігрівання газ прямує до вузла редукування газу.
Газ на власні потреби відбирається після вузла одоризації,
редукується та вимірюється, після чого подається на котли в опалювальну.
Застосування U-подібних трубок в теплообміннику пояснюється тим,
що це дає можливість не збільшуючи габаритів апарата збільшити
поверхню теплообміну за рахунок збільшення числа труб. Але головною
перевагою цієї конструкції є можливість періодичного вилучення трубного
пучка для очищення зовнішньої поверхні труб або повної заміни пучка,
оскільки в міжтрубному просторі апарат працює в агресивному
середовищі.
Перелік посилань:
Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической
технологии. - М.: Химия, 1971г.-484 с.
Дитнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической
технологии. Пособие по проектированию. - М.: Химия, 1991г. -496 с.
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УДК 665.644
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕПЛООБМІННИКА В СХЕМІ ВИРОБНИЦТВА
ПОЛІКАПРОАМІДУ.
студент Косянчук В.О., доц., к.т.н. Швед М.П.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Поліаміди є головними комерційними полімерами. Термопластичні
поліаміди одержують або шляхом реакції між двома різними мономерами,
або поліконденсацією одного мономеру.[1,2,3]
Полікапроамід можна одержати із суміші кислот та діамінів. Такі
поліаміди, які походять від двох різних мономерів, звичайно виробляють,
використовуючи як початковий матеріал сіль амінокислоти, одержаної
шляхом змішування кислот з діаміном у стехіометричних кількостях у
воді.
В сучасній економічній ситуації важливу роль відіграє
енергозбереження, тому було вирішено змоделювати процес для
визначення оптимальних режимів роботи обладнання та модернізувати
один із елементів у схемі виробництва.
Змодельований спосіб виробництва полікапроаміду[4] дає
можливість зменшити відходи на виробництві, уникнути явища осадження,
кристалізації, розкладу або небажаної гетерогенності, великих втрат
матеріалу.
На рисунку 1 показано технологічну схему виробництва
полікапроаміду.

401,402 – потоки сировини; 403 – статичний міксер; 404 – петля
змішувального реактора; 405 – змішувальний реактор; 406 –
теплообмінник; 407,411 –труба; 410 – насос; 451,452 – джерела сировини.
Рисунок 1- Технологічна схема виробництва полікапроаміду.
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Два, попередньо нагріті до температури 250 ºС під тиском 15ат,
мономери із ємностей 451 та 452 по трубопроводах 401 і 402 потрапляють
у систему змішувачів 403. Після змішування двох мономерів отримана
суміш М5 вводиться в рециркуляційну петлю реактора 405. Ця петля
оснащена теплообмінником 406, який підігріває циркулюючу суміш, і
забезпечує через насос 410 об’ємний видаток рециркуляційного потоку у
20 разів більший, за об’ємний видаток суміші М5. Реактор 405 працює при
температурі 255 ºС під тиском 15ат. Фракція потоку, що залишає реактор
405, видаляється через трубу 411. Одержаний таким чином преполімер 453
перетворюють у поліамід бажаної молярної маси (полікапроамід).
В подальшому планується модернізація теплообмінника, як однієї з
головних ланок схеми, що дає можливість інтенсифікувати процес
виробництва полікапроаміду, тим самим зменшуючи потреби
енергозабезпечення.
Перелік посилань:
1.
Машины и аппараты химических производств /
Под ред. И.И. Чернобыльского. – М.: Машиностроение, 1975. –
456 с.
2.
И.Ш. Пик, С.А. Азерский Производство полимеров
и пластмасс. М. Высшая школа, 1975 г.375с.
3.
Брацихин Е.А. Технология пластических масс
Изд.3. Л Химия 1982г,–328 c., ил.
4.
Патент України UA 74846 C2 Бюл. №2, 2006р
«Спосіб виробництва поліамідів» Тьеррі Ж., Ельф М. (FR).
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УДК 66.045
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕПЛООБМІННИКА СХЕМИ ВИРОБНИЦТВА
ПОЛІЕТИЛЕНУ НИЗЬКОГО ТИСКУ
студент Кравчук М.А., доц., к.т.н. Швед М.П.
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
Метою даної роботи є розробка конструкції і проектування
високоефективного теплообмінника для отримання (со)полімерів етилену
безперервної полімеризації або сополімеризації етилену з α-олефінами в
газовій фазі в присутності каталізуючої системи типу Циглера-Натта.
Поліетилен низького тиску – дуже важливий вид полімерів. Це
термопластичний насичений полімерний вуглеводень, молекули якого
складаються з етиленових ланцюжків – CH2 – CH2 - . Поліетилен не
змочується водою та іншими полярними рідинами, не має впливу збоку
мастил та жирів. Має високий коефіцієнт термічного розширення.
Поліетилен низького тиску має меншу кількість бокових відгалужень
(головним чином метильних та етильних груп), тобто його макромолекули
є лінійні. Це обумовлює більш вищу густину, міцність та жорсткість
полімеру, обмежує використання поліетилену низького тиску в тих
випадках, коли потрібна підвищена гнучкість та ударну в’язкість.
Підвищення ударної в’язкості та стійкості до розтріскування досягається
введенням в макромолекулу бокових коротко защемлюваних відгалужень,
тобто сополімеризацією етилену з іншими олефінами.[1]
Полімеризація проводиться безперервно в газовій фазі. Установка
(рисунок 1) в якій проводиться полімеризація представлена реактором з
псевдозрідженим
шаром. Зазвичай газоподібну реакційну суміш
видаляють з реактора через верх і рециркулюють через трубопровід з
допомогою
компресора. Під час рециркуляції газоподібна суміш
нагрівається. Тому з метою видалення теплоти, яка виділяється в процесі
полімеризації суміш охолоджують з допомогою теплообмінника. Реакцію
полімеризації загалом проводять при температурі максимум 120ºС.
Переваги технологічного процесу полімеризації в газовому середовищі
полягають в тому, що не потрібні стадії промивки та сушки. Це несе в собі
зацікавленість в подальшому розвитку такого виду полімеризації.[2]
Реактор з псевдо зрідженим шаром 1 складається, по суті, з
вертикального циліндру 2, що закінчується зверху вільною камерою 3, а в
своїй нижній частині має підтримуючу решітку для псевдозрідження 4.
Верхня і нижня частини реактора з’єднані рециркуляційною трубою 5.
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Рециркуляція відбувається за допомогою компресора 7. При цьому
рециркуляційна суміш охолоджується в теплообміннику 6. В
рециркуляційному трубопроводі передбачено штуцери для подачі етилену
8, бутену 9, водню 10 і азоту 11. В апараті також є штуцер для подачі
преполімеру 12 і штуцер для вивантаження 13. Цей реактор працює таким
чином, що швидкість подачі етилену, що надходить по трубопроводу 8 є
постійною.[3]
Якість грануляції в значній мірі
залежить від
теплообмінних операцій, температури газової суміші. Яка повністю
підтримується в визначених рамках за допомогою теплообмінного апарату
6. Який і є метою подальших досліджень.

1-Реактор, 2- вертикальний циліндр, 3-вільна камера, 4-решітка
псевдозрідження, 5-трубопровід для рециркуляції, 6-теплообмінник,
7-компресор, 8-трубопровід для подачі етилену, 9-трубопровід
подачі бутену, 10- трубопровід для подачі кисню, 11- трубопровід
подачі азоту, 12-трубопровід для подачі преполімеру, 13- трубопровід
вигрузки.
Рисунок 1- Процес полімеризації з псевдо зрідженим шаром

для
для
для
для

Перелік посилань:
1. З.В. Архипов, В.А. Григорьев Полиэтилен низького давления:
Научно технические основи промышленного синтеза. – Л: Химия, 1980. –
240с., ил.
2. И.Ш. Пик, С.А. Азерский Производство полимеров и пластмасс.
М. Высшая школа, 1975 г.375с.
3. Патент № UA26671 C1 Спосіб одержання (со)полімерів етилену /
Мартенс А., Мортероль Ф., Рофас Ш. (FR) / 12.11.99. Бюл. № 7
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УДК 665.642.26
РОЗРОБКА ПРИСТРОЇВ ДЛЯ АКУСТИЧНОГО НАГРІВУ В’ЯЗКИХ
НАФТОПРОДУКТІВ ВСЕРЕДИНІ ЗАЛІЗО-ДОРОЖНІХ ЦИСТЕРН З
МЕТОЮ ЙОГО ІНТЕНСИФІКАЦІЇ
студент Красуленко І. С., асист. Гулієнко С. В.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Нафта є основним джерелом енергії в сучасному світі. Вона
являється сировиною для отримання всіх видів рідкого палива (бензину,
гасу, дизельного та котельного палива). Крім того з нафти виробляють
мастильні матеріали, нафтовий кокс, бітуми, консистентні (пластичні)
мастила, сировину для нафтохімічної галузі (індивідуальні вуглеводні). З
нафтохімічної сировини в свою чергу використовують широку гаму цінних
продуктів [1].
Стрімкий розвиток економіки призвів до зростання потреб
суспільства в зазначених продуктах. Через локалізацію місця видобування
та переробки нафти великого значення набуває доставка нафти та
нафтопродуктів до кінцевого споживача. Найбільш економічним способом
транспортування нафти та нафтопродуктів є перекачування їх по
трубопроводам, зокрема її собівартість нижча в 2-3 рази, ніж перевезення
залізничним транспортом [1].
Проте перекачування в’язких нафтопродуктів, таких як мазут,
мастила, гудрон та інші ускладнюється. В цьому випадку затрати енергії на
подолання опору трубопроводів значно зростають, крім того можливе
утворення коксу та інших твердих відкладень. Тому такі продукти
доцільно перевозити залізничним чи морським транспортом.
При перевезенні нафтопродуктів в залізничних цистернах
відбувається їх запустіння, тому постає проблема зливу таких речовин. Для
відновлення текучості нафтопродуктів їх необхідно обігріти. Підігрів
в’язких рідин в наш час є однією з важких технологічних проблем, яка
досі не має ефективного вирішення.
Підігрів в’язких рідин в наш час в основному здійснюють або
нерухомими нагрівачами, або подачею гострого пару в об’єм в’язкого
загустілого продукту.
Тепловіддача від нагрівача відчувається вільною конвекцією,
інтенсивність якої для в’язких рідин дуже мала. Тепловіддача від пари до
стінки нагрівача складає 6000...11000 Вт/(м²·год), а тепловіддача від стінки
до в’язкої рідини, що нагрівається, не перевищує 60...90 Вт/(м²·°С). Звідси
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– великі поверхні нагріву, габарити і маса нагрівальних пристроїв, великі
витрати металу, довга тривалість підігріву і великі втрати теплової енергії.
Враховуючи, що масштаби використання в’язких рідин великі і
екстенсивні методи удосконалення методів їх нагріву приводить до
невиправданих, але великих втрат енергії та часу.
Підігрів нафтопродуктів безпосередньою подачею гострого пару
приводить до оновлення їх, погіршення якості, викликає необхідність
довгого відстоювання. Для ряду нафтопродуктів, таких як змащувальні
мастила, моторні палива, безпосереднє застосування гострого пару взагалі
недопустиме, щоб уникнути їх обводнення внаслідок чого застосовують
різного роду змійовикові теплообмінники менш ефективні з точки зору
теплообміну.
Гарячоструменевий підігрів є новим способом підігріву. Суть цього
способу полягає в тому, що в спеціальному теплообміннику з
концентрованим підводом тепла, який розташований окремо від
підігріваючої
маси
нафтопродукту,
нагрівається
односортний
нафтопродукт до температури 150...200°С, який потім під тиском в
декілька десятків атмосфер насосами подається досопла, що розташовані в
нижній частині розігнріваючого нафтопродукту. Гарячий нафтопродукт
перемішується з холодним і нагріває його. Частина рухомого
нафтопродукту знову прямує до теплообмінника для підігріву і наступного
розмиву. Подібний процес триває до тих пір поки весь нафтопродукт не
буде нагрітий до потрібної температури.
Злив розігрітого і зрідженого нафтопродукту здійснюється через
нижній зливний патрубок в міжрельсовий жолоб.
Традиційно, в таких системах використовуються теплообмінники
типу «труба в трубі». Такі апарати дуже громіздкі і вимагають великих
витрат метала на одиницю поверхні теплообміну, що утворена
внутрішніми трубами. Тому пропонується замінити їх пластинчастими
теплообмінниками, які більш компактними і мають велику площу
теплообміну.
Перелік посилань:
1. Справочник
нефтепереработчика:
Справочник/Под
ред.
Г. А. Ластовкина, Е. Д. Радченко и М. Г. Рудина. – Л.: Химия, 1986. – 648
с., ил.
2.
Основные процесы и аппараты химической технологии:
Гельперин Н. И. В двух книгах. – М.: Химия, 1981. – 812 с., ил.
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УДК 62-68
УДОСКОНАЛЕННЯ СПІРАЛЬНОГО ТЕПЛООБМІННИКА У
СХЕМІ ВИРОБНИЦТВА ПОЛІВЕНІЛ ХЛОРИДУ
студент Лавреха І.О., ст.викл. Вознюк Т.А.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Актуальність даної теми обумовлена підвищення попиту на
полівеніл хлорид в Україні.
Процеси теплообміну мають велике значення в хімічній,
нафтопереробній, металургійній, харчовій та інших галузях промисловості.
Теплообмінні апарати призначені для проведення процесів теплообміну
при необхідності нагрівання або охолодження технологічного середовища
з метою його переробки чи утилізації теплоти.
Теплообмінна апаратура складає значну частину технологічного
обладнання в хімічній та суміжних галузях промисловості. В
теплообмінних апаратах теплопередача від одного середовища до іншого
через розділяючу їх стінку обумовлена низкою факторів і є достатньо
складним процесом, який прийнято розділяти на три елементарних типи:
теплопровідність,
конвекцію
і
теплове
випромінювання.
Для
теплообмінників найбільше значення має конвективний теплообмін або
тепловіддача, яка здійснюється при сумісній
та одночасній дії
теплопровідності і конвекції. Значна частина теплообмінного обладнання
на хімічних підприємствах пояснюється тим, що майже усі основні
процеси хімічної технології пов’язані з необхідністю підвода чи відводу
теплоти.
З усіх компактних теплообмінників, спіральний – найбільш
унікальний. Типова область їх застосування – це теплообмін між
забрудненими потоками, що мають різні механічні домішки, волокна.
Основна особливість в його гідравліці. Постійна зміна напрямку течії
створює турбулентність, більш високу, ніж у кожухотрубних
теплообмінниках, що обмежує кількість і швидкість утворення накипу.
При цьому в спіральних апаратах обидва канала для рідини, що зварені
окремо, легкодоступні для очистки після зняття кришок і вилучення
спіралі.
Сировина для виробництва полівеніл хлориду - це хлор (57%) який у
необмеженій кількості є в світі у вигляді повареної солі й тільки 43%
сировини одержують із продуктів нафтопереробки, а отже ПВХ це єдиний
великотоннажний полімер менш залежний від нестабільного й ринку, що
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дорожчає, нафти. Крім того у виробництві ПВХ витрачається близько 30%
усього виробленого як побічний продукт хлору, що вносить позитивний
вклад у захист навколишнього середовища. ПВХ - це універсальний
полімер, що залежно від способу одержання, рецептури й технології
переробки дає великі асортименти матеріалів і виробів, що експлуатуються
в інтервалі температур від -80 до +90 - 110 °С та майже не взаємодіють з
кислотами та лугами.

1-резервур для зберігання рідкої сировини; 2-теплообмінник; 3розділююча колона для мономеру венилхлорда; 4-збираюча ємність.
Рисунок 1 - Принципіальна схема виробництва полівеніл хлориду
Полівеніл хлорид широко використовується у промисловості для
виготовлення пінопластів, труб, гофрованих трубопроводів, медицинських
крапельниць и трубок, м’які та жорсткі плівки і пластинки, профілі и
панелі, конструкційні вироби, кабельну ізоляцію та гнучкі шланги, більш
ніж 1000 тіпів декоративних та захисних покриттів, футеровку хімічних
реакторів і трубопроводів, упаковку.
Перелік посилань:
1. Г. Н. Данилова, С. Н. Богданов, О. П. Іванов и др.. Теплообменные
аппараты холодильних установок. – «Машиностроение», 1973, 238 с.
2. Рей Д., Макмайкл Д. Тепловые насосы: Пер. с англ. – М.:
Энергоиздат, 1982. – 224 с. – ил.
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УДК 66.066
РЕКТИФІКАЦІЙНА КОЛОНА ДЛЯ ВІДГОНКИ ГАСУ
студент Остріков В.В., доц., к.т.н. Ракицький В. Л.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Процес відгонки газу є однією із стадій гідроочистки дизельного
палива.
Установка гідроочистки дизельного палива забезпечує:
- збільшення виробництва товарного дизельного палива з 18% до
35% від переробленої нафти;
- покращення якості товарного дизельного палива за вмістом
сірки до 0,02%, що відповідає світовим стандартам. Крім основного
процесу – гідроочистки дизельного палива, до складу комплексу
включені відповідні технологічні процеси виробництва сірки чи
гідросульфіду натрію (20-27 тис. т/рік), очистка кислих стоків,
моноетаноламінова очистка технологічних газів від сірководню (H2S)
на технологічних установках.
Сировиною секції гідроочистки дизпалива є суміш гасової,
дизельної та легкої газойлевої фракцій . Колона К-1020 (C-1020)
призначена для відгонки легких вуглеводнів і розчиненого H2S від
гідрогенізату, для чого в низ колони подається перегріта водяна пара.
Метою даної роботи є вдосконалення ректифікаційної колони
блоку відгонки гасу.
Шляхом вдосконалення майбутньої конструкції є розробка
нового типу конструкції тарілок, яка б забезпечувала достатнє
перемішування речовини, та підвищення ККД.
Колона К-1020 (C-1020) – вертикальний циліндричний апарат з
24-ма тарілками. Режим роботи відпарної колони К-1020 (C-1020):
Тиск, МПа
- верх
0.4
- низ
0.415
Температура, °С - верх
140
- низ
214÷217
Тиск в колоні підтримується контуром, регулюючі клапани
якого встановлені на трубопроводі скиду кислого газу із рефлюксної
ємності в колектор кислого газу та трубопроводі скиду кислого газу на
факел із сигналізацією максимального і мінімального значень. При
нормальній роботі секції кислий газ направляється на амінову
очистку, при аварійній ситуації - на факел.
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Контроль за станом тарілок над зоною введення сировини (між
1-ю і 5-ю тарілками) ведеться контуром з сигналізацією
максимального перепаду тиску, за допомогою відбору тисків
датчиками. Контроль за станом тарілок під зоною введення сировини
(між 5-ю і 24-ю тарілками) ведеться контуром, за допомогою відбору
тисків датчиками з сигналізацією максимального перепаду тиску.
Передбачено блокування на відключення аварійного блоку при
розгерметизації колони.

Рисунок 1 – Ректифікаційна колона К-1020
Перелік посилань:
1.
Л.Г.Касаткін ,Основные процессы и аппараты химической
технологии, издательство «Химия» Москва 1971г.
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УДК678.748-2
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕПЛООБМІННИКА У СХЕМІ ВИРОБНИЦТВА
ПОЛІСТИРОЛУ
студент Петренко О.В., доц., к.т.н. Швед М.П.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Полімери стиролу є конструкційними матеріалами і знаходять
широке застосування в багатьох галузях промисловості, зокрема, для
виготовлення деталей і корпусів телевізорів, телефонних апаратів,
корпусів холодильників, упаковки, деталей автомобілів тощо. Серед них
співполімери стиролу з похідними акрилової або метакрилової кислот, а
також полімери підсилені еластомірами, такі як ударостійкий полістирол
або акрилонітрил бутадієн-стирольні співполімери (АБС).
При здійсненні безперервних процесів полімеризації в масі стиролу
або його суміші з іншими вініловими мономерами, особливо в присутності
еластомерів, утворюються високов’язкі розчини полімеру в мономері або
суміші мономерів. В’язкість цих розчинів залежить від концентрації
полімеру, його молекулярної маси, складу і температури. На всіх стадіях
процесу полімеризації виникають наступні проблеми: відведення теплоти
полімеризації; створення умов для ефективного теплообміну і
перемішування; можливість виникнення екстремальних ситуацій
пов’язаних з тим, що процес протікає з великим виділенням теплоти, коли
швидко зростає в’язкість маси, що полімеризується, можливі місцеві
перегріви маси, що при недостатньо ефективному теплообміні може
призвести до різкого неконтрольованого зростання температури і в’язкості
маси у всьому реакторі.
Спосіб полімеризації наведений на рисунку 1.

1 – дозувальний насос; 2, 5 – теплообмінник; 3, 8 – реактор,
4, 10, 11, 13 – циркуляційний пристрій; 6 – клапан; 7 –
регулюючий клапан, 9 – вакуумний випарник; 12 – вакуумна
камера.
Рисунок 1 - Технологічна схема отримання полістиролу
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Цей спосіб забезпечує надійне в часі відведення теплоти
полімеризації і підвищення ефективності відведення теплоти при
подоланні екстремальних технологічних ситуацій. Частину маси, з
реактору 3 за допомогою циркуляційного пристрою 4 безперервно
подають у суцільно заповнений теплообмінник 5. У ньому за рахунок
охолодження температура маси знижується на 20-50°С, у порівнянні з
температурою у реакторі 3. Потім охолоджену масу розділяють на два
потоки, один з яких через клапан 6 подають на вхід циркуляційного
пристрою 4 і повертають у теплообмінник 5, а другий через регулюючий
клапан 7 повертають у реактор 3.
Виробництво полістиролу за зазначеною схемою у великій мірі
залежить від теплообмінника 5, робота якого визначає температуру маси,
яка поступає в реактор 3 після охолодження. Особливістю цього
теплообмінника є те, що один з теплоносіїв має високу в’язкість – це
обумовлює ламінарний режим руху у теплообміннику. Метою роботи є
створення апарату, який забезпечував би стабільне відведення теплоти
полімеризації.
Перелік посилань:
1.
«Технологія пластичних мас» під редакцією Коршака В.В. –
Москва: Хімія, 1985.- 560с.
2.
«Технология пластических масс» Барцыхин Е.А. – 1982
3.
Патент України Ua 42655 А "Спосіб одержання полімерів
стиролу"; 15.10.2001, Бюл. № 9, 2001 р.
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УДК662.95
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТЕПЛОГЕНЕРАТОРА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
СХЕМИ ОДЕРЖАННЯ ГУМІНОВО-МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ
студент Попик В.О., асист. Гатілов К.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Один із найзагальніших показників ефективності для економіки
кожної країни – енергоємність валового внутрішнього продукту
(ВВП) – обсяг споживання енергоресурсів для задоволення
енергетичних, виробничих і невиробничих потреб країни на одиницю
ВВП. Цей показник в Україні у 3 - 5 разів вищий порівняно з іншими
розвиненими
країнами,
що
об’єктивно
обмежує
конкурентоспроможність національного виробництва, тим більше в
умовах її зовнішньої енергетичної залежності.
Щорічне подорожчання енергетичних ресурсів спонукає до
вдосконалення існуючих схем і конструкцій теплових установок та
пошуку принципово нових способів отримання теплової енергії.
Одним із напрямків зниження енерговитрат і поліпшення екологічної
обстановки є технічне удосконалювання систем спалювання горючих
корисних копалин.
Ведення аграрного виробництва екстенсивним шляхом
впродовж тривалого часу значно погіршило стан ґрунтів, підвищило
швидкість ерозійних процесів та винесення корисних органічних
складових ґрунтів. Важливим засобом покращення живлення
сільськогосподарських культур є застосування органічно-мінеральних
добрив, тобто повернення поживних речовин в ґрунт.
Технологічна схема (рисунок 1) описує процес отримання
композитних добрив у вигляді гранул. Гранульовані добрива мають
кращі властивості, вони не створюють пилу під час транспортування,
легко піддаються змішуванню з іншими компонентами і не
злежуються при зберіганні, крім того можуть сорбувати
мікроелементи в пори гранули. Це забезпечило надійне зберігання,
зручне транспортування, незлежуванність добрив, і саме головне –
зручне, ефективне та менш трудомістке внесення добрив в ґрунт, що
можна виконувати разом з посівами.
Метою розробки технологічної схеми є проектування установки
для одержання гранульованих добрив у псевдозрідженому шарі, яка б
відповідала таким вимогам:
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• отримання гранул заданого розміру, заданого хімічного складу,
із заданими властивостями;
• мінімізація шкідливого впливу установки на довкілля;
• мінімізація затрат на експлуатацію;
• широке
регулювання
стійкої
роботи
гранулятора
і
теплогенератора.
Для зменшення витрат та покращення технологічних
характеристик теплогенератора в дипломному проекті пропонується
виконати патентний пошук та огляд літератури, визначити основні
тенденції та напрямку розвитку технологій спалювання природного
газу. Модернізація та удосконалення конструкції теплогенератора має
підвищити ефективність спалювання газу, а отже і термічний ККД
всієї установки.

1 - гранулятор; 2 - прямоточний циклон; 3 - теплогенератор;
4 - гідроциклон; 5 - скрубер; 6, 8 - ємність; 7 - ємність з робочим
розчином; 9 - конвеєр для готової продукції; 10 - компресор подачі
природного газу;11 - вентилятор для подачі газу на мокру газоочистку;
1
12,13 - водяні насоси; 14 - циркуляційний насос; 15 - бункер готової
продукції; 16 – ежекторний транспортер; 17 - ємності з композитними
домішками
Рисунок 1- Технологічна схема одержання гуміново-мінеральних
добрив
Перелік посилань:
1. Подмогильный Н.В., Корниенко Я.Н., Сильвестров А.Н.
«Управление качеством гранулирования минеральных удобрений.» К.: «Такі справи». 1998. – 200 с. – (Промышленность – селу.) –
ISBN966-7208-04-4.
2. В.П. Михеев, Ю.П. Медников. «Сжигание природного газа.»
Л., «Недра», 1975. 391 с.
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УДК 66.048.3
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНІЧНОГО РІВНЯ ТА ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ
ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПРОЦЕСУ РЕКТИФІКАЦІЇ
студент Рудакова В.А., студент Рясенчук В.В., доц., к.т.н. Лукашова В.В.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Робота сучасних нафтохімічних та нафтопереробних підприємств
базується на розділенні багатокомпонентних сумішей. Одним із
найпоширених процесів розділення багатокомпонентних сумішей є
ректифікація, доля якого серед процесів розділення складає близько 75%
загального обсягу.
Ректифікація – процес розділення сумішей рідин, заснований на
багаторазовому випаровуванні рідини і конденсації пари. Здійснюють її
переважно у колонних апаратах, де відбувається багаторазовий контакт
між потоками парової й рідкої фаз. Ректифікаційні колони проектують
таким чином, щоб створити оптимальні умови для швидкості масопередачі
між паровою та рідинною фазами за мінімальних витрат енергії та
капітальних затрат.
Світовий досвід патентування доводить актуальність вдосконалення
процесу ректифікаційного розділення (табл. 1, Рисунок 1). Аналіз
динаміки патентування останніх років показав, що максимальна кількість
охоронних документів, щодо процесу ректифікаційного розділення у
колонних апаратах припадає на період світового переоснащення
нафтопереробних та хімічних підприємств.
Україна

Японія

Росія

Німеччина

Франція
Велика
Британія

США

Рисунок 1 – Доля держав патентовласників (1993-2008)
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Таблиця 1 – Динаміка патентування за період 1993-2008 рр.
Велика
Британія

США

Франція

Німеччина

Японія

Всього

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Всього

Росія

Рік
видачі
патентів

Україна

Кількість патентів держав-власників

2
3
4
2
6
3
1
1
20

6
5
7
3
5
7
5
25
29
23
31
19
30
28
22
19
264

1
1
1
1
3
1
8

7
10
21
16
30
27
24
12
27
22
15
10
7
12
5
5
250

1
3
1
1
2
1
9

4
8
1
1
7
5
13
8
4
3
20
4
6
8
5
2
99

14
16
15
11
4
1
10
5
4
6
4
2
3
2
2
1
100

35
43
45
31
48
40
52
54
67
54
77
37
53
53
35
28

Варто відзначити, що в патентуванні з процесів ректифікаційного
розділення надзвичайно поширеним є взаємне патентування. Так, ряд
японських фірм у вказаний період запатентував у США близько
50 патентів, а німецькі винахідники близько 70 патентів. Кількість
міжнародних патентів (WO) за останні три роки складає близько 105
патентів.
Дослідження технічного рівня та огляд конструктивних рішень
основних елементів масообмінних апаратів показали, що у
нафтопереробній промисловості існує тенденція до переважного
застосування колонних апаратів де поверхня контакту утворюється у
процесі руху фаз при безперервній подачі обох фаз. Застосування колон з
фіксованими поверхнями та апаратів із зовнішнім підводом енергії дедалі
зменшується. Із проведеного патентного огляду, можна зробити висновок
що пріоритетним напрямом є застосування колон тарілчастого типу. За
характером взаємодії фаз переважає використання барботажного типу
контактних пристроїв.
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УДК 66.048.3
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЛІНІЙ ОЧИЩЕННЯ
ПРИРОДНОГО ГАЗУ
студент Рясенчук В.В., студент Войцеховська Є.М.,
доц., к.т.н. Лукашова В.В.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
У промисловому очищенні природного газу та технологічних газів
гідрогенізаційних каталітичних процесів від сірководню та діоксиду
вуглецю найчастіше застосовують метод абсорбційного очищення
селективними розчинниками. У нафтопереробних комплексах багатьох
країн у якості розчинника, що поглинає шкідливі компоненти,
використовують водні розчини амінів.
Такі схеми, поряд із економічними перевагами, мають низку
експлуатаційних проблем, серед яких: спінювання у контактних пристроях
масообмінного
обладнання;
деградація
аміну
та
утворення
термостабільних солей (що потребує витрат на додавання свіжого аміну);
підвищена корозія; зношення механічного ущільнення насосів;
відкладення у теплообмінному обладнанні.
У процесі роботи розчин аміну безперервно циркулює у системі,
проте якість його після багатократного використання значно зменшується,
оскільки знижується поглинальна здатність. Причиною цього є
забруднення пов’язані із проведенням процесу, серед яких: продукти
корозії (оксиди), сульфід заліза, термостабільні солі аміну, ароматичні
вуглеводні, частки емульгатора, меркаптани, високомолекулярні сполуки,
продукти реакції від антиспінювачів та інгібіторів корозії. Наприклад: у
аміновому розчині із низьким вмістом сірководню, сульфід заліза в
регенераторі перетворюється у залізо і при потраплянні до абсорбера
взаємодіє із сірководнем утворюючи сульфід, що відкладається на
контактних елементах абсорбера.
Одним із шляхів вдосконалення існуючих схем є підвищення якості
аміну, що циркулює у схемі. З цією метою, ряд закордонних фірм
пропонує використання додаткових стадій очистки амінів (рисунок 1). Так,
наприклад компанія “Amafilter group” рекомендує застосування двох
блоків фільтрації: фільтрацію насиченого аміну та фільтрацію
регенерованого аміну. Застосування такої схеми має забезпечити
відповідну якість регенерації розчинника та економію сировини.
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Рисунок 1 – Схема процесу амінового очищення
Відповідна якість розчину аміну (низький вміст у розчині продуктів
побічних реакцій, а також солей і механічних домішок) є, також, основною
вимогою для попередження корозії та дозволить збільшити термін
експлуатації обладнання.
Отже на стадії проектування та виготовлення ліній газової очистки
необхідно передбачити блоки фільтрації для безпреревного відводу
домішок з насиченого та регенерованого аміну; здійснити вірний вибір
типу робочого розчину, схеми фільтрування, конструкції обладнання;
забезпечити раціональний вибір матеріалів для виготовлення обладнання і
трубопроводів.
Вибір методів і схем фільтраційного очищення розчину аміну є
одним з основних питань на шляху інтенсифікації роботи схеми амінового
очищення газів та підвищенню продуктивності по готовому продукту.
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УДК62-68
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РОБОТИ ВИПАРНИКА У ТЕПЛОВОМУ
НАСОСІ
студент Степанюк Ю.М., асист. Гатілов К.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Стрімкий розвиток промисловості у ХХ столітті призвів до
виникнення глобальних екологічних проблем. Задачами програми
сталого розвитку суспільства є комплексне вирішення екологічної,
економічної та соціальної складової сучасного суспільства. Однією із
основних екологічних проблем є парниковий ефект, що виник, в
першу чергу, внаслідок значних викидів у атмосферу оксидів вуглецю
як продуктів спалювання паливних енергетичних ресурсів. Крім того,
вирішення енергетичних проблем з мінімальною шкодою для
навколишнього середовища є актуальною задачею хімічної
промисловості.
Використання теплових насосів (холодильних установок)
дозволяє перетворювати та використовувати низькопотенційну
енергію і знизити загальні витрати енергоносіїв виробничих та
невиробничих циклів. При цьому, використовуючи відомі цикли
теплових
насосів
(рисунок 1), відбирається енергія у
низькопотенційного теплоносія (із температурою 5-15ºС) та
створюється новий високопотенційний потік (із температурою >70ºС)
за рахунок фазових переходів робочої речовини теплового насосу
(холодоагенту).
Основним джерелом низькопотенційних теплоносіїв, що широко
представлені в Україні, є:
- відходи хімічного, металургійного виробництва;
- стічні води (середньорічна температура яких становить 1518ºС);
- артезіанська вода
- терикони.
Специфіка роботи теплових насосів полягає у вирішенні таких
задач:
- створення нових дешевих нетоксичних холодоагентів;
- інтенсифікація процесів випаровування та конденсації, при
яких середня рушійна різниця температур становить близько
5ºС;
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- вдосконалення та оптимізація роботи циклів теплових
насосів.
Ефективність та якість роботи теплових насосів у значній мірі
залежить саме від інтенсифікації процесу відбирання теплової енергії
від низькопотенційного теплоносія. Цей процес відбувається у
випарнику (поз. 6). У подальшому пропонується вдосконалення та
модернізація конструкції випарника для інтенсифікації процесів
теплообміну, що відповідає засадам сталого розвитку при вирішенні
енергетичних та екологічних проблем.

1 – компресор; 2 – масловідокремлювач; 3 – конденсатор; 4 – дросель;
5 – випарник «фреон-розсіл»; 6 – випарник «фреон-вода»; 7 – клапан
електромагнітний; 8 – теплообмінник регенеративний; 10 – ресивер;
11 – маслоохолоджувач; 12 – фільтр газовий; 13 – фільтр-осушувач;
14 – фільтр масляний.
Рисунок 1 - Принципіальна схема МТНХУ 200/26
Перелік посилань
1. Г. Н. Данилова, С. Н. Богданов, О. П. Іванов и др..
Теплообменные
аппараты
холодильних
установок.
–
«Машиностроение», 1973, 238 с.
2. Н. Н. Кошкин, И. А. Сакун, Е. М. Бамбушек. Холодильне
машины: Учебн. Для втузов по специальности «Холодильне машины и
установки». – Л.: Машиностроение, Ленингр. отд-ние, 1985. – 510 с.,
ил.
3. Рей Д., Макмайкл Д. Тепловые насосы: Пер. с англ. – М.:
Энергоиздат, 1982. – 224 с. – ил.
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УДК62-68
ХОЛОДИЛЬНИК КОНДЕНСАТУ ДІЛЯНКИ ОХОЛОДЖЕННЯ
КОНВЕРТОВАНОГО ГАЗУ
студент Шалига М.Ю., асист. Корінчук Д.Н.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Горизонтальний холодильник відноситься до числа поверхневих
теплообмінників, що найбільш часто використовуються. Вони
застосовуються скрізь, де необхідно нагріти чи охолодити середовище
для його обробки та для утилізації тепла. Найбільш широко процеси
теплообміну використовують в хімічній, нафтохімічній, енергетичній,
металургійній та харчовій галузях. В теплообмінниках такого типу
перенос тепла між робочими середовищами відбувається через
розділяючу їх поверхню теплообміну – глуху стінку. В даному
теплообміннику відбувається процес охолодження конденсату
технічною водою. Один із теплоносіїв, в нашому випадку технічна
вода, рухається всередині труб, а конденсат – в міжтрубному просторі.
Метою даної роботи є розробка теплообмінника
для
охолодження конденсату. Враховуючи, що витрати конденсату мають
досить високе значення, а також невисокі значення теплоємності та
теплопровідності теплоносіїв, можна зробити висновок, про
необхідність великої площі теплообміну. Враховуючи, що при
великих поверхнях теплообміну, висота (довжина) теплообмінника
може
бути
достатньо
великою,
доцільно
застосовувати
горизонтальний багатоходовий апарат. Для цього доцільно вибрати
горизонтальний кожухотрубний теплообмінний апарат. Конденсат, що
охолоджується, надходить в міжтрубний простір, а охолоджуюча вода
в трубний простір. Різниця середніх температур теплоносіїв не
перевищує 50 К, тому можна приймати жорстку конструкцію без
компенсаторів температурних деформацій.
Водень є одним із найважливіших вихідних компонентів великої
кількості хіміко-технологічних процесів. Обсяги його виробництва
визначають рівень розвитку хімічної промисловості країни. Проте
виробництво цієї сировини потребує значних затрат енергії, вартість
якої протягом останніх 10 років зросла майже всемеро. Тому
розроблення
нового
і
модернізація
існуючого,
зокрема,
теплообмінного, обладнання є дуже актуальною задачею.
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Для досягнення цієї мети поставлено такі задачі:
вибрати конструкцію теплообмінного апарата та
обґрунтувати свій вибір;
виконати необхідні теплові, конструктивні, гідравлічні
розрахунки та розрахунки на міцність;
сформулювати вимоги щодо техніки безпеки;
надати рекомендації щодо монтажу та експлуатації
апарата;
оцінити рівень стандартизації та уніфікації конструкції.

1 - конвертер СТК; 2 - зволожувач; 3 - збірник конденсату; 4 конвертер НТК; 5 - скрубер; 6 - холодильник конденсату; 7 - відпарна
колона; 8 - кип'ятильник відпарної колони; 9 – абсорбер; 10 - збірник
МЕА
Рисунок 1 - Технологічна схема xолодильник конденсата
участка охлаждения конвертированного газа
Перелік посилань
1. Справочник нефтепереработчика: Справочник/ Под ред. Г.А.
Ластовкина, E.Д. Радченко и М.Г. Рудина.- Л.: Xимия, 1986
2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической
технологии. – М.: Химия. 1973.
3. Лащинский А. А. Конструирование сварных химических
апаратов: Справочник., – Л.: Машиностроение. 1981.
4. Основы конструирования и расщета химической апаратуры.
Лащинский А. А. Толчинсикй А. Р., – Л., «Машиностроение», 1970.,
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СЕКЦІЯ 3
«КОМП’ЮТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ОБЛАДНАННЯ
БІОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ»
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УДК 615.47:615.45.014.2
МОДЕРНІЗАЦІЯ АГРЕГАТУ ДЛЯ ТЕПЛОВОЇ ОБРОБКИ,
ГОМОГЕНІЗАЦІЇ І ДЕАЕРАЦІЇ ПЮРЕПОДІБНИХ ПРОДУКТІВ
студент Безушко Н. А., доц., к.т.н. Зубрій О.Г.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Метою даної роботи є модернізація агрегату для нагріву і
гомогенізації пюреподібних продуктів, які використовують для соків та
дитячого харчування. В ході роботи виконується перевірка заданої
продуктивності та аналіз можливих вдосконалень.
Для гомогенізації запропоновано використовувати роторнопульсаційний апарат, що зарекомендував себе як ефективний пристрій для
інтенсифікації гідромеханічних та масообмінних процесів в різних галузях
промисловості. [1,2].
Уявна простота принципу роботи РПА несе в собі простоту з точки
зору механіки і складність в описі фізичних і хімічних процесів, тобто
неможливо отримати чітких методик інженерного розрахунку.
Агрегат для теплової обробки, гомогенізації і деаерації
пюреподібних продуктів складається, (Рисунок 1), з апарату нагрівання і
гомогенізації (2), витримувача (3), деаератора (4), кожухотрубного
конденсатора (5), насосів. Управління роботою агрегату здійснюється від
щита управління шляхом регулювання запірної арматури на
трубопроводах.
Агрегат працює наступним чином: з цехових ємностей продукт з
накачується насосом в вирівнювальну
температурою не менше 60
ємкість (1). З неї насосом подається в камеру нагрівання апарату нагріву і
гомогенізації (2). Продукт під дією відцентрових сил розпорошується і
відкидається
до
периферії
камери
нагрівання.
Розпилений
продукт,пролітаючи в паровому середовищі, миттєво нагрівається,
потрапляє на стінку камери нагрівання і стікає з неї в першу секцію
виримувача (3), з якої надходить в роторно-пульсаційний апарат (2). В
апараті продукт рухається по каналах, утворених отворами в статорі і
роторі. При обертанні роторів відбувається багаторазове перекриття
каналів. При цьому продукт піддається пульсації тиску. Одночасно з цим
забезпечується обробка продукту в тонких щілинах між ротором і
статором, тобто в умовах високих напруг зсуву і великих зрізувальних
зусиль. Це забезпечує високу ступінь диспергування і гомогенізації.
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1-

ємкість; 2 - апарат нагріву і гомогенізації;3-витримувач; 4деаратор; 5-конденсатор
Рисунок 1 – Принципова схема промислового агрегату для теплової
обробки, гомогенізації та деаерації пюреподібних продуктів
В залежності від часу витримування продукт може подаватися або
відразу в деаератор (4), або в другу секцію витримувала. Гази і водяна
пара, що виділяються в деаераторі, прямують
в кожухотрубний
конденсатор (5), де пара конденсуються. Продукт, з нижньої частини
деаератора відкачувати насосом в ємність готової продукції.
Рекомендую модернізувати робочу частину агрегату для
гомогенізації наступним чином. Для підвищення інтенсивності
диспергування пропоную збільшити розміри щілин між статором і
ротором, а також зробити поверхню стінки, яка їх обмежує штучно
жорсткою. Це підвищить продуктивність за рахунок стирання в
пристінковому шарі.
Перелік посилань
1. Балабудкин М.А. Роторно-пульсационные аппараты вхимикофармацевтической промышленности. М: Медицина, 1983.-157с.
2. Басок Б.И., Гартвиг А.П., Кобо А.Р., Горячов О.А. Оборудование
для получения и обработки высоковязких дисперсных сред.//
Промышленная теплотехніка.-1996.-18-№1.-с.50-56
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УДК 664.859.4
МОДЕРНІЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ВИРОБНИЦТВА ДИТЯЧОГО
ПЮРЕПОДІБНОГО ХАРЧУВАННЯ
студент Васюк А.П., доц., к.т.н. Степанюк А.Р.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Дитяче харчування є одним із важливих продуктів, тому, що суттєво
впливає на здоров’я майбутнього покоління. Особливої популярності
набуло фруктове та овочеве пюре. Його випускають кількох різновидів:
пюре з цукром, гомогенізоване або протерте з одного виду фруктів; пюре з
суміші фруктів з цукром; пюре з суміші овочів, фруктове пюре з соком;
пюре з фруктів з молоком і крупами. При такому різноманітті продукції
нажаль не багато виробників може забезпечити необхідну якість цього
продукту. Тому процес виробництва потребує поліпшення та
удосконалення.
Технологічна схема агрегату для теплової обробки, гомогенізації та
деаерації пюреподібних продуктів зображена на Рисунок 1.
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1-ємкість; 2-апарат нагріву і гомогенізації; 3- витримувач; 4деаератор; 5- конденсатор (теплообмінник).
Рисунок 1 – Технологічна схема виробництва дитячого харчування
Агрегат працює наступним чином: з цехових ємностей продукт з
температурою не менше 60 ° С накачується насосом в вирівнювальну
ємність 1, в якій автоматично підтримується заданий рівень. З неї продукт
подається в апарат нагріву і гомогенізації. Співвісно з введенням продукту
в камеру нагрівання вводиться гріючий агент - очищений водяний пар із
заданим тиском. В залежності від часу витримування продукт може
подаватися або відразу в деаератори, або в секцію витримувача. У
деаераторі продукт закипає завдяки розрідженню, підтримуваному в
ньому. Гази і водяний пар, що виділяється при цьому, прямує в
кожухотрубний теплообмінник, де конденсуються. Конденсат водяної пари
й гази, що не конденсуються, відкачують ротаційним водокільцевим
вакуумним насосом. Продукт відкачується насосом з нижньої частини
деаератора в ємність готової продукції.
Метою роботи є проектування та модернізація кожухотрубного
теплообмінника, який в даній технологічній схемі служить для конденсації
забрудненої пари. Це дає змогу уникнути забруднення довкілля. Пара
поступає в між трубний простір, а вода, що використовується для
конденсації, в трубний (трубний простір легше очищати від бруду).
Обрано кожухотрубний теплообмінник тому, що при невеликих габаритах
цей вид теплообмінника забезпечує достатньо велику площу теплообміну.
Для
збільшення
коефіцієнта
теплопередачі
інтенсифікації
теплообміну необхідно розбити пучок труб на ходи, а також
використовувати замість звичайних труб труби гвинтоподібного перерізу,
так звані виті труби. Це створить додатковий турбулізуючий ефект.
1.
2.
3.

Перелік посилань
Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков А. А. Примеры и задачи по
курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия,
1987. – 576 с.
Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической
технологии.-М.: Химия, 1971г.-484 с.
«Основные процессы и аппараты химической технологии». Под ред.
Ю.И. Дытнерского - М: Химия 1991.
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УДК 661.187.76
ПРОЕКТУВАННЯ РЕАКТОРУ ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА
ПОСУДОМИЮЧИХ ЗАСОБІВ
cтудент Галамага Д.О., доц., к.т.н. Семінський О.О.
Національний Технічний Університет України
«Київський Політехнічний Інститут»
Синтетичні миючі засоби – призначені для миття і догляду за
одягом, посудом, меблями, тощо. Найчастіше такі засоби створюються на
основі натрієвих солей кислих складних ефірів вищих спиртів і сірчаної
кислоти. На відміну від натуральних миючих засобів, синтетичні мають
більшу ефективність очищення і дозволяють нейтралізувати агресивні та
шкідливі середовища [1].
Посудомиючий засіб виробництва НВП `Сімокс`, яке є
спеціалізованим підприємством побутової хімії, є запатентованою
українською розробкою. Цей засіб конкурентоспроможний на нашому
ринку, має високу якість та нешкідливий при правильному використанні.
Технологічний цикл виробництва посудомиючого засобу включає:
завантаження компонентів в реактор, який обігрівається водою,
проведення реакції при постійному перемішуванні компонентів і витримку
утвореного продукту, після чого через розвантажувальний канал
автоматично він розливається в ємкості і фасується.
Основними елементами конструкції реактора є: конічна обичайка,
еліптичне днище, перемішуючий пристрій з приводом, оболонка, опори і
автоматичний дозатор.
Мета проектування реактора полягає в раціональному підборі
конструкції, розрахунку і кресленні його основних елементів.
Для досягнення поставленої мети необхідно:
- на основі патентного пошуку і аналізу літературних джерел
обрати найбільш ефективну конструкцію реактора;
- провести параметричний і тепловий розрахунки реактора;
- підтвердити розрахунками експлуатаційну надійність апарата;
- виконати креслення основних елементів реактора.
Завдання на виконання проекту одержане в ході проходження
виробничої практики на НВП `Сімокс` (м. Київ).
Перелік посилань
1.
Ковалев В.М., Петренко Д.С. Технология производства
синтетических моющих средств. – М.: Химия, 1992. – 272 с.
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УДК 066714
ПРОЦЕС ВЛОВЛЮВАННЯ МЕТАНОЛУ З ГАЗІВ У ПОПЕРЕДНІЙ
РЕКТИФІКАЦІЇ МЕТАНОЛУ - СИРЦЮ
студент Герич О.С., доц., к.т.н. Ракицький В.Л.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
В наш час у хімічній промисловості процеси абсорбції
використовуються головним чином для вилучення цінних компонентів з
газових сумішей або для очищення цих сумішей від шкідливих домішок.
Одним з таких процесів є очищення метанолу, що відіграє дуже важливу
роль у повсякденному житті. Метанол - CH3OH, найпростіший
одноатомний спирт, безкольорова отруйна рідина. Він має дуже широкий
спектр використання, наприклад у парфумерії він використовується у
якості денатуруючого домішку до етанолу; використовується у газовій
промисловості для боротьби з виникненням гідратів; в органічному синтезі
використовують для виготовлення формальдегіду, формаліну, оцтової
кислоти, ізопрена та ін. Завдяки високій швидкості поширення полум’я
повітряної суміші та високій теплоті випаровування метанол
використовується для заправки гоночних автомобілів та мотоциклів. Тому
вдосконалення апарата очищення метанолу є дуже актуальним у наш час.
Технологічна схема ректифікації метанолу (рисунок 1) включає в
себе насадковий абсорбер для очищення метанолу від шкідливих домішок.
Метанол сирець поступає до колони попередньої ректифікації 2.
Перед потраплянням до колони 2 метанол-сирець підігрівається кубовою
рідиною колони 2 у теплообміннику 3 та догрівається в теплообміннику 4
теплом парового конденсату після випарок 5, 6. З верхньої частини колони
пари метанолу, збагачені легколеткими компонентами, конденсуються в
холодильнику-конденсаторі
7.
Гази,
що
не
сконденсувалися,
спрямовуються в холодильник-конденсатор 8. Гази, що не
сконденсувалися та містять метанол та легколеткі компоненти
направляються в абсорбер 1 для вловлювання метанолу. Для відмивки в
абсорбер подається водяний конденсат. З абсорберу слабометанольний
розчин направляється до збірника дистиляту 9, а гази, що відмились від
метанолу, направляються в атмосферу. Зі збірника 9 дистилят насосами 10,
11 у вигляді флегми подається на зрошення до колони 2. З кубової частини
колони 2 метанол спрямовується послідовно до теплообмінника 3 для
підігріву метанолу - сирцю а далі насосами 12, 13 до холодильника 15.
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Після охолодження метанол направляється в проміжну ємність 16, звідки
подається на основну ректифікацію.

1- абсорбер; 2- колона попередньої ректифікації; 3,4- теплообмінники;
5,6- циркуляційні випарки; 7- конденсатор парів метанолу; 8- холодильник
конденсатор; 9- збірник дистиляту; 10,11,12,13- насоси; 14- гідрозатвор;
15- холодильник метанолу; 16- збірник метанолу; 17- виносна камера.
Рисунок 1 - Схема ректифікації метанолу - сирцю
У процесі очищення метанолу використовується абсорбер
насадковий довжиною 6,36 м та діаметром 0,2191 м. У вигляді насадок
використовуються кільця Палля, що є недоліком даного апарата, а також
застаріла конструкція зрошувача. Тому було запропоновано замінити
насадку на більш продуктивну, а також розглянути удосконалення (заміну)
зрошувача для підвищення поверхні контакту газу з рідиною.
Перелік посилань
1. Пажи Д. Г. Распыливающие устройства в химической
промышленности / Д. Г. Пажи, А. А. Корягин, Э. Л. Ламм. — М. :
Химия, 1975. — 200 с.
2. Рамм В. М. Абсорбция газов. — М.: Химия, 1976. — 656 с.
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УДК 661.187.76
МОДЕРНІЗАЦІЯ АПАРАТА З ПЕРЕМІШУЮЧИМ ПРИСТРОЄМ
ДЛЯ ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА ПОСУДОМИЮЧИХ ЗАСОБІВ.
cтудент Голубєв А.А., доц., к.т.н. Зубрій О.Г.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Побутова хімія - засоби для догляду за одягом, приміщеннями,
автомобілями. До засобів побутової хімії також зараховують дезінфікуючі
засоби .
Синтетичні миючі засоби - це натрієві солі кислих складних ефірів вищих
спиртів і сірчаної кислоти. Ще існують натуральні миючі засоби в склад
яких входять натуральні продукти. [1]
Як в Україні , так і в світі, більше половини (у грошовому виразі)
товарів побутової хімії - засоби для прання, більшу частину яких займає
пральний порошок. Друга за величиною категорія - засоби для миття
посуду(посудомиї). Потім йдуть засоби для миття та відбілюючі засоби. До
товарів побутової хімії відноситься господарське мило, продажі якого
щороку знижуються, за рахунок того, що воно не може конкурувати з
новою продукцією підприємств побутової хімії , виробники вводять нові
рецептури за допомогою яких підвищується якість та миюча здатність.[2]
Засіб для миття посуду виготовлюють шляхом механічного
змішування компонентів з водою у апараті з перемішуючим пристроєм .
Змішування компонентів здійснюється при атмосферному тиску. В апарат
при включеному перемішувачі послідовно у відповідності з рецептурою
виготовлення
засобу для миття посуду завантажуються наступні
компоненти:
аніоноактивні,
неоногенні,
комплексоутворюючі,
поверхнево-активні
речовини, консерванти, барвники, загусники,
ароматизатори, які перемішуються певний час. Потім готовий продукт
потрібно розлити у тару, яка призначенна для зберігання та продажу.
Дана робота виконується на основі діючого виробництва НВП `Сімокс`,
яке є спеціалізованим підприємством побутової хімії.
Задачею даної роботи є модернізація апарату з перемішуючим
пристроєм по виготовленню миючих засобів з метою зменшення часу
виготовлення готової продукції, герметизація апарату, отримання якісної
продукції при зменшенні енерговитрат.
Апарат з перемішуючим пристроєм - застосовується для виконання
різноманітних технологічних процесів в рідких однофазних та
багатофазних середовищах . [1]
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Мета роботи апарату - вироблення кінцевого продукту з вихідних
компонентів при дотриманні вимог максимальної ефективності процесу:
1. Створення стійкого і стабільного режиму проведення процесу;
2. Мінімальна вартість реактора;
3. Простота роботи і ремонту
Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язуються наступні
задачі:
- потрібно встановити змішувач , що приведе до якісного змішування та
зменшення енерговитрат .
- для легкості користуванням апарату треба його механізувати за рахунок
розливного та завантажувального пристрою, за яким мав би стежити
працівник.
Перелік посилань:
1. Ковалев В.М.,Петренко Д.С., Технологія производства синтетических
моющих средств. М.: Химия 1992- 272с
2. Поварний И.Т. Моющие средства. 1976. М.:Химия
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УДК 66.047:66.013
МОДЕРНІЗАЦІЯ РОЗПИЛЮВАЛЬНОЇ СУШАРКА ДЛЯ
ОТРИМАННЯ СОЛОДОВОГО ПОРОШКУ З ЯЧМІННОСОЛОДОВОГО ЕКСТРАКТУ
студент Голубок Д.С., доц., к.т.н. Зубрій О.Г.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Метою даної роботи є розробка конструкції та проектування
вертикальної розпилювальної сушарки для отримання порошку з ячмінносолодового екстракту . В роботі має бути виконано вибір конструкції
сушильної камери , параметричний розрахунок апарату і його основних
розмірів , розрахунок опор під апарат , перевірено на міцність основні
вузли та деталі конструкції , а також його модернізація .
Ячмінно-солодові екстракти (ЯСЕ-1, ЯСЕ-2, ЯСЕ-5) – продукти,
приготовлені з ячмінного солоду, пшениці або ячменю згідно з ТУ У
18.193-94. Мають високу біологічну активність,високий вміст амінокислот,
вуглеводів, мінеральних речовин. Як компонент начинки (фруктової,
горіхової, макової) і наповнювача з дозуванням 2–10%, вони частково
замінюють цукор і патоку, збагачують готові вироби вітамінами,
вуглеводами, мінеральними речовинами і фітогормонами натурального
походження.Порошок ,що отримується внаслідок висушування ячмінносолодового екстракту широко застосовується в харчовій промисловості для
приготування кондитерських , хлібо-булочних виробів , а також при
приготуванні пива , кваса та безалкогольних напоїв.
Технологічний процес отримання порошку з ячмінно-солодового
екстракту складається з наступних етапів : підготовка солоду ( його
пророщування , висушування , подрібнення ) , варки сусла, випарювання
продукту в випарній камері , досушування продукту до кінцевої вологості
в сушильній камері і відокремлення кінцевого продукту від сушильного
агенту.Процеси упарювання та сушки продукту проводять в
випарювально-сушильному апараті . У газорозподільну камеру
сушильного апарату подається попередньо нагріте повітря , паралельно
ячмінно-солодовий екстракту подається на розпилюючий пристрій.В схемі
використовуються фільтри для вилучення твердих часток солоду та
ячменю з розчину. Після сушильної камери повітряно-порошкова суміш
подається в циклон , де кінцевий продукт відділяється від повітря .
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Було розглянуто існуючий патент [3] на розпилюючу сушарку
RU2341743 , в якій підвищення продуктивності досягаеться за рахунок
особливої конструкції форсунки.
У результаті запропонованої модернізації розроблюваний апарат
повинен мати ряд переваг у порівнняні з аналогам. У апараті вирішена
проблема налипання продукту на стінки шляхом подачі підігрітого повітря
не тільки в зону основи факела ,а й в периферійні зони сушильної камери ,
що не дозволяє продукту контактувати з стінками . Крім того пропоную
відпрацьоване повітря очищувати , підігрівати і відправляти на повторне
використання в випарювально-сушильний апарат.

ячмінно-солодового екстракту
1-сушарка ; 2- дробарка ; 3 –змішувач;4-фільтр; 5-варильний апарат;
6-фільтр;7-випарювально-сушильний апарат;8-циклон; 9-бункер
Рисунок 1 – Технологічна схема для отриманнясолодового порошку
Перелік посилань
1. Калунянц К.А. и др. Технология солода, пива и безалкогольных
напитков.: Учебн. пособие для Вузов. –М.: 1992.2.Ликов М.В.,Сушка распылением,Пищепромиздат,1975г.,321с.
3.Патент РФ № 2341743 . Распылительная сушарка ; авт. изоб.
Кочетов О.С.,Голубева М.В. – опубл. 20.12.2008
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УДК 661.187.76
КОЖУХОТРУБНИЙ ТЕПЛООБМІННИК ДЛЯ ПІДІГРІВУ
ВОДИ У ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА МИЮЧОГО ЗАСОБУ
студент Заїка Д.О., доц., к.т.н. Степанюк А.Р.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
На даний момент у світі дуже широкого вжитку набули синтетичні
миючі засоби (СМЗ), переважна більшість якого використовують жителі
великих міст у тому числі і Києві. Насамперед часто вживані є мило,
засоби для миття посуду, вікон, сантехніки та засоби для миття рук після
мастила, що часто буває на виробництвах та підприємствах, тому розробка
сучасної технологічної схеми виробництва миючих засобів є актуальною.
Синтетичні миючі засоби - це натрієві солі кислих складних ефірів
вищих спиртів і сірчаної кислоти, води. Ще існують натуральні миючі
засоби в составі яких натуральні продукти.
Технологічна схема виробництва СМЗ зображена на рисунку 1.1.

1-теплообмінник, 2-реактор-змішувач, 3- міксер гомогенізатор,
4-фільтр, 5-компрессор, 6-фасувальні напівавтомати.
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Рисунок. 1.1 - Технологічна схема виробництва миючого засобу
Продукція готується в реакторах змішувачах 2 шляхом змішування
компонентів (вода, кислоти, згущувальні компоненти, поверхнево-активні
речовини, інші фундаментальні додатки). Визначена кількість води,
кислоти, згущувальних компонентів подається в ректор насосами. Суміші
потребують гарячу, або підігріту воду, яку попередньо підігрівають у
кожухотрубному теплообміннику 1 за допомогою димових газів з котельні.
Далі продукція через фільтр 4 подається в міксер-гомогенізатор 3, куди
додається необхідна кількість барвника і ароматизатора, перемішується
протягом 300-400 с. Після відстоювання продукція подається на
фасувальну машину 6. Для повного випорожнення реакторів, в них за
допомогою компресорів 5 нагнітається повітря.
Метою даної роботи є проектування та модернізація кожухотрубного
теплообмінника який в даній технологічній схемі використовується для
нагрівання води. Було проведено вибір конструкції кожухотрубного
теплообмінника, параметричний розрахунок поверхні теплообміну і
основних розмірів апарата [1,2]. Теплообмінник працює в жорстких
умовах під високою температурою, тому виготовлений відповідно до умов
міцності та жорсткості.
Для збільшення теплопередачі та інтенсифікації процесу
теплообміну, можна модернізувати теплообмінник шляхом оребрення труб
пластинами для турбулізації потоку та встановлення перегородок в
міжтрубному просторі, це також зменшить габаритні розміри апарата і
зменшить витрати матеріалу.
Перелік посилань:
4.
Павлов К. Ф., Романков П. Г., Носков А. А. Примеры и задачи
по курсу процессов и аппаратов химической технологии. – Л.: Химия,
1987. – 576 с.
5.
Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической
технологии. - М.: Химия, 1971г.-484 с.
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СУШАРКА ПСЕВДО ЗРІДЖЕНОГО ШАРУ ДЛЯ СУШКИ РОЗЧИНУ
ЛІЗИНУ З НАПОВНЮВАЧЕМ
студент Звєрєв О.С., ст. викл. Магазій П.М.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
На сьогоднішній день широке розповсюдження знайшли методи
отримання лізину мікробіологічним способом, при якому він утворюється
в біологічно активній L-формі. Оскільки лізин є найбільш дефіцитною
амінокислотою в рослинних білках. Як показав досвід добавка відсутнього
лізину перетворює рослинний білок в такий же повноцінний, як і білок
рибної муки чи дріждів.
Посівний матеріал для біосинтезу готується в інокуляторах, а потім
йде на ферментацію, де відбувається інтенсивний ріст культури. Після
закінчення ферментації культуральну рідину необхідно обезводити. Як
біологічно найбільш активний препарат відмічено кормовий концентрат
лізину, який отриманий послідовним тепловим зневодненням всіх
продуктів ферментації. Цей технологічний варіант і економічно найбільш
виправданий. Даний процес здійснюється послідовно випарюванням та
сушкою. При цьому зростає стабільність лізину. Але при цьому
компоненти концентрату знаходяться в аморфному стані. Це визначає
підвищену гігроскопічність і погіршує його сипучість. По цій причині
концентрат лізину повинен бути упакований в герметичну тару.
Принципова схема сушки повітрям в киплячому (псевдозрідженому)
шарі представлена на рисунку 1.

1-сушильна камера, 2- конвеєр для подачі вологого матеріалу,
3-вентилятор, 4-циклон
I-повітря, II- вологий матеріал, III- сухий матеріал,
Рисунок.1 – Сушарка з киплячим (псевдозрідженим) шаром
IV- відпрацьоване повітря
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Сирий матеріал подається через конвеєр для подачі матеріалу 2 в
верхню частину камери 1 і утворює киплячий шар в потоці газу, який
проходить крізь отвори решітки. Повітря нагнітається вентилятором 3, і
поступає в нижню частину сушарки, яка представляє собою циліндричну
або прямокутну сушильну камеру з газорозподільною решіткою. Продукт
знаходиться в псевдозрідженом стані на сітці розподільного пристрою.
Перед цим повітря проходить калорифер, де підігрівається до заданої
температури. Висушений матеріал поступає до вигрузочного пристрою.
Тверді частини, які переносяться потоком сушильного агенту,
відділяються в циклоні 4. Відпрацьоване повітря викидається в атмосферу
після додаткового очищення.
У даному проекті були розглянуті процеси сушіння лізину з
наповнювачем. Замість запропоновуваної розпилюючої сушарки була
розроблена сушарка псевдозрідженого шару, яка має суттєві переваги над
розпилюючою. Серед них: більша продуктивність, більша швидкість
процесів, а внаслідок цього менша тривалість сушіння, безперервність дії,
менші габарити, висока надійність.
Проведені розрахунки сушарки киплячого шару, які підтверджують
працездатність конструкції, а механічні розрахунки – безпечне застосування
розробленої конструкції на виробництві.
Перелік посилань
1. Риманков П.Г., Рашковская Н.Б. Сушка во взвешенном состоянии. –
Л.: Химия, 1979. 272 с.
2. Чернобыльский И.И., Татанайко Г.М. Сушильные установки
химической промышленности. – К.: Техника, 1969. – 280 с.
3. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по
курсу процессов и апаратов химической технологии. Издательство
«Химия», 1876.
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УДК 661.187.033.1
ПРОЕКТУВАННЯ ЗМІШУВАЧА ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА
МИЮЧОГО ЗАСОБУ "АВТОМАСТЕР"
cтудент Зозуляк Д.Ю., доц., к.т.н. Семінський О.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Миючі засоби набули широкого розповсюдження в промисловості та
побуті як ефективні речовини, призначені для очищення та знезараження
забруднених поверхонь. Активною частиною миючих засобів є органічні
сполуки з високою поверхневою активністю (здатністю утворювати піну і
напівколлоїдні розчини у воді) [1].
Паста "Автомастер" відноситься до прогресивних миючих засобів
нового покоління та ідеально підходить для обробки предметів вжитку.
При виробництві пасти "Автомастер" активною частиною миючого
засобу є мило. Яке виступає проміжною сировиною у виробництві пасти.
Розчин мила одержують розщепленням жирів лугами. В даному
виробництві для цього використовується суміш жирів, гідроксиду натрію,
підігрітої води та поверхнево-активної речовини.
Одержання мила проводиться в змішувачі до якого подаються
вихідні компоненти. Процес омилення проводять при постійному
перемішуванні і при підтримці заданої температури, для підвищення
швидкості реакції. В результаті утворюється мило 50 %, яке
використовується як основа для одержання пасти.
Змішувач для виготовлення мила повинен забезпечувати
рівномірність та інтенсивність змішування при заданому тепловому
режимі. Цим вимогам задовольняє змішувач з теплообмінною оболонкою
та механічним перемішуючим пристроєм. Такі апарати набули широкого
розповсюдження в хімічній та інших галузях промисловості, оскільки
дозволяють інтенсифікувати процеси тепломасообміну і протікання
хімічних реакцій, а також проводити гнучке керування технологічними
режимами [2].
Основними елементами обраної конструкції змішувача для
виготовлення мила є корпус, теплообмінна оболонка, яка забезпечує сталу
температуру протягом всього процесу омилення та перемішуючий
пристрій з рамною мішалкою, який забезпечує ефективне перемішування
по всьому об’єму апарата.
Метою проекту є розробка змішувача для проведення процесу
омилення.
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Для цього необхідно вирішити такі основні задачі:
- виконати технологічні розрахунки;
- провести параметричні розрахунки і визначити номінальні
розміри змішувача;
- на основі теплового розрахунку визначити витрату теплоносія і
параметри конструкції теплообмінної оболонки;
- довести надійність та працездатність обраної конструкції;
- розробити основні робочі креслення апарата.
Матеріали для виконання проекту зібрані в ході виробничої
практики на НВП `Сімокс`, яке є спеціалізованим підприємством
побутової хімії.
Перелік посилань
1. Справочник химика / Под ред. Б.Н. Никольского. Т.V. – М.: Химия,
1968. – 974 с.
2. Плановский А.Н., Николаев П.И. Процессы и аппараты химической и
нефтехимической технологии. – М.: Химия, 1987. – 486 с.
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УДК 663.127
ПРОЕКТУВАННЯ ФЕРМЕНТАТОРА ЛІНІЇ ВИРОБНИЦТВА
КОРМОВИХ ДРІЖДЖІВ
cтудент Куріченко О.Ю., доц., к.т.н. Семінський О.О.
Національний Технічний Університет України
«Київський Політехнічний Інститут»
З давніх пір дріжджі широко використовуються при виробництві
харчових продуктів. У сьогоденні їх застосовують для одержання
ферментів, харчових добавок, очищення від нафтових забруднень, тощо.
Дріжджі багаті білками, їх вміст може доходити до 66%, при цьому до 10%
маси припадає на незамінні амінокислоти, тому їх використання
надзвичайно вигідно для збагачення білками продуктів харчування
людини і корму сільськогосподарських тварин. Крім того, дріжджі широко
використовуються в науці у якості модельних організмів для генетичних
досліджень та в молекулярній біології [1].
Основною сировиною в процесі виробництва дріжджів є концентрат
меляси (кормова патока), висока якість якої, є необхідною умовою
виробництва високоякісного цільового продукту.
Технологічний процес виробництва кормових дріжджів включає
наступні операції [2]:
‐
одержання та зберігання сировини та допоміжних матеріалів;
‐
підготування живильних середовищ;
‐
вирощування маточних дріжджів;
‐
вирощування товарних дріжджів;
‐
сепарування та збереження дріжджового молока;
‐
виділення та упаковка пресованих дріжджів.
Основними апаратами в лінії виробництва є ферментатори,
призначені для вирощування чистої культури та дріжджів. До
ферментаторів висуваються наступні вимоги: високі рівномірність
перемішування та ступінь гомогенізації маси, низькі питомі енерговитрати,
високі продуктивність і надійність, від виконання яких залежать якість
кінцевого продукту і злагодженість процесу виробництва. Найбільший
вплив на вищезазначені параметри має конструкція перемішуючого
пристрою ферментатора.
Метою проекту є розроблення конструкції ферментатора з
перемішуючим пристроєм.
Для досягнення поставленої мети необхідно:
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‐ на основі патентного пошуку та аналізу літературних джерел
запропонувати найбільш ефективну конструкцію ферментатора;
‐ провести параметричний розрахунок апарата і визначити його
розміри;
‐ підібрати та розрахувати перемішуючий пристрій;
‐ розрахувати та довести експлуатаційну надійність приводного
валу перемішуючого пристрою;
‐ виконати основні креслення ферментатора.
Матеріали для виконання проекту зібрані в ході проходження
виробничої практики на підприємстві ВАТ «Стиролбіотех».
Перелік посилань
1.
Плевако Е.А., Гивартовский Р.В. Технология дрожжевого
производства. – М.: Пищепромиздат, 1949. – 116 с.
2.
Мельцер И.А., Малков А.М. Дрожжевое производство. – М.:
Пищепромиздат, 1937. – 84 с.
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УДК 628.5 :66.002.8
ВИПАРНА УСТАНОВКА НА ЛІНІЇ ГРАНУЛЯЦІЇ МІНЕРАЛЬНИХ
ДОБРИВ
cтудент Кучеренко І.В., ст. викл. Магазій П.М.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Збереження екологічної рівноваги в Україні при землекористуванні є
найважливішою задачею подальшого економічного зростання держави в
сучасних умовах динамічного розвитку продуктивних сил.
Ґрунти збіднюються за рахунок інтенсивного їх використання і
недостатнього поповнення втрат. Традиційні способи компенсації втрат
родючості шляхом внесення мінеральних добрив в сучасних умовах є
недостатніми, оскільки необхідно регенерувати також вміст гумусу.
Внесення мінеральних добрив в поєднанні їх з використанням
гумінових речовин сприяє підвищенню ефективності добрив до 40%, тобто
кращому засвоєнню їх рослинами, що відіграє важливу екологічну роль,
адже не спожиті розчинені добрива потрапляють в ґрунтові підземні води і
забруднюється довкілля, що недопустимо.
При виробництві капролактаму, утворюється побічний продукт,
сульфат амонію, використання якого можливе як складової добрив.
Для отримання комплексних добрив, що містять гумінові складові,
слабкий розчин випарюють до насиченої концентрації з виділенням
кристалів сульфату амонію до 10 %, додають розчин гумату амонію і
подають на грануляцію в псевдозрідженому шарі.
Технологічна схема, що показана на рисунку 1 працює наступним чином.
Атмосферне повітря вентилятором 9, після підігріву в теплогенераторі 5 до
температури 250-400°С подається в гранулятор 1. Гарячий теплоносій
призводить в зріджений стан шар твердих частинок в грануляторі 1. В
якості центрів грануляції використовуються кристали або гранули малих
розмірів. В процесі контакту нагрітого теплоносія з центрами грануляції
виникає інтенсивне зневоднення розчину на їх поверхні, що приводить до
виникнення сферичних гранул. При цьому температура відпрацьованого
теплоносія на виході із апарата знижується до температури 75-97°С.
Відпрацьований теплоносій, який містить пару вологи і пилу, попадає у
вмонтований циклон, який дозволяє повернути до 90% центрів грануляції,
які виносяться, попадає на вхід вентилятора 10 і, проходячи декілька
стадій газоочищення, викидається в атмосферу.
Гранульований
продукт,
проходячи
зону
охолодження,
вивантажується з апарата і завантажується в мішки.
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Частиною технологічної лінії є випарна установка 12, яка призначена
для підвищення концентрації вихідного розчину до стану насичення перед
процесом грануляції.

1 - гранулятор; 2 – прямоточний циклон; 3 - мокрий циклон; 4 - скрубер; 5
- теплогенератор; 6 - ємність розчину сульфату амонію; 7 - ємність розчину
гумату амонію; 8 - ємність промивної рідини; 9, 10 - вентилятори; 12 –
випарна установка; 11, 13 – відцентрові насоси
Рисунок 1 - Технологічна схема лінії грануляції гуміново-мінеральних
добрив
Температура розчину, після випарювання близька до температури в
грануляторі, що суттєво збільшує продуктивність і економить енергію при
грануляції. Дрібні кристали сульфату амонію стають центрами утворення
нових гранул, що сприяє збільшенню коефіцієнта гранулоутворення.
Упарювання розчину проходить у випарному апараті 12 з природною
циркуляцією, співвісною гріючою камерою і солевідведенням. Даний тип
апарату є оптимальним для концентрування сульфату амонію, оскільки
розчин досягає стану насичення і утворюються кристали солі сульфату
амонію. Процес упарювання потребує зменшення затрат енергії і
підвищення якості упареного розчину, що досягнуто за рахунок
покращення умов перебігання процесу, зміни показників характеристики
апарату, його складових деталей. Так підвищення ефективності процесу
теплообміну між теплоносіями в кип’ятильній камері реалізовано через
вибір матеріалу трубок камери, що має більший коефіцієнт теплопередачі.
Це дає змогу проводити процес упарювання розчину ефективніше і
зменшує затрати енергії на концентрування розчину.
Перелік посилань:
1. Корнієнко Я.М. Технічні способи грануляції. Навч. Посібник. –
К.:ІЗМН, 1997. – 128 с.
2. Дитнерський Ю.І. Основные процессы и аппараты химической
технологии М.:Химия, 1991.
3. Чернобыльский И. И. Выпарные установки. Вища школа. 1970, 244
стр.
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УДК 661.187.76
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІШУВАЧА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА МИЮЧИХ
ЗАСОБІВ.
cтудент Мартинов С.В., доц., к.т.н. Зубрій О.Г.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Миючи засоби застосовуються у всіх галузях промисловості у тому
числі в побутовій хімії. Побутова хімія - засоби з догляду різноманітних
речей, їх очищенню і підтримання у належному стані: одяг, меблі,
посуд,сантехника, автомобілі. До засобів побутової хімії також відносять
дезінфікуючі засоби.[1]
В усьому світі більше половини товарів побутової хімії - засоби для
прання, а саме пральний порошок. Друга за величиною категорія - засоби
для миття посуду (посудомиї). Потім йдуть засоби для миття та
відбілюючи засоби. Також до товарів побутової хімії відноситься
господарське мило, спеціальні розчини, шампуні.[2]
Дана робота виконана на основі діючого виробництва ТОВ
«Фітохімфарм», яке є спеціалізоване підприємство побутової хімії. ТОВ
«Фітохімфарм» було засновано двома засновниками в 1992 році, почало
діяльність у 1993році. Вся без винятку продукція виробляється за
власними розробками та за всіма стандартами. Щорічно на підприємстві
виготовляється і продається 800-900 тисяч флаконів миючого засобу.
Метою даної роботи є модернізація змішувача по виготовленню
миючих засобів, яка спрямована на вибір і розробку перемішуючого
пристрою, який повинен забезпечити інтенсивне та ефективне
перемішування, що передбачає варіантні розробки, для пристроїв.
Змішувачі набули широке розповсюдження в хімічній ті інших
галузях промисловості. Змішувачі встановлюють на різних технологічних
етапах виробництва, оскільки процес перемішування відграє важливу роль
у процесі виробництва. При перемішуванні інтенсифікується теплообмін,
масообмін, збільшується швидкість реакцій, розчинення речовин стає
більш ефективним.
На даному виробництві продукція готується у змішувачах, шляхом
змішування компонентів (вода, кислоти, згущу вальні компоненти,
поверхнево-активні речовини, інші домішки) у відповідності з рецептами
та технологічним регламентом. Визначену кількість води, кислоти та
інших речовин подають в змішувач мірниками вручну через
завантажувальний люк. Після завантаження чергового компонента
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здійснюється кілько секундне перемішування. Після повного завантаження
змішувач герметизується і вмикається на перемішування. Перемішування
відбувається на протязі 8 годин з перервами. Після цього на протязі 1-2
годин продукція відстоюється, знову 20-30 хвилин перемішується, потім
знову на протязі 3-4 годин відстоюється. Далі відкриваються вентилі і
продукція виливаються. Для повного випорожнення змішувача в них за
допомогою компресора нагнітаються повітря.
Перелік посилань
1. Ковалев В.М.,Петренко Д.С., Технологія производства
синтетических моющих средств. М.: Химия 1992- 272с
2. Поварний И.Т. Моющие средства. 1976.
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УДК 663.52
ФЕРМЕТАТОР ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КОРМОВОГО
АНТИБІОТИКУ – БІОМІЦИНУ
студент Сімороз Д.О., доц., к.т.н. Степанюк А.Р.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Застосування антибіотиків в кормових раціонах свиней, молодняку
птиці, а також телят різко підвищує ефективність використання кормів,
значно збільшує масу і підвищує ріст тварин. Важливий також і факт, що
застосування антибіотиків в кормах молодняку майже повністю усуває
шлунково-кишкові захворювання, які являються проблемою при
відгодуванні молодняку, у зв'язку з чим санітарний догляд молодняку різко
скорочується або навіть повністю усувається, що сприяє швидкому
відновленню поголів'я тварин.
Технологічна схема зображена на рисунку 1.

1- вісциновий фільтр; 2 – повітродувка; 3 – загальний фільтр; 4 – фільтр
перед посівним апаратом; 5 – посівний апарат; 6 – трубопровід для
завантаження посівної культури; 7 – ферментатор; 8 – фільтр перед
ферментатором; 9 - трубопровід для викачування готової культури у
відділення фільтрації
Рисунок 1 – Технологічна схема ферментації
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Через вісциновий фільтр 1 повітря подається повітродувкою 2
подається в загальний повітряний фільтр 3, з якого по трубопроводах
надходить до фільтрів 4 та 8. В посівний апарат через трубопровід 6
завантажується посівна культура, після чого вона подається по
трубопроводу 10 в ферментатор 7. Після процесу ферментації, готову
культуру викачується в спускний трубопровід 9.
Метою даної роботи є проектування ферментатора ємністю 63 м3,
для вирощування гриба міцелію, у виробництві кормового антибіотику
біоміцину.
Апарат призначений для вирощування глибинної культури
продуценту антибіотику. Конструкція повинна забезпечувати умови для
отримання високоактивної культуральної речовини. Найважливішими з
цих умов є хороша аерація і перемішування середовища, можливість
підтримання потрібного температурного режиму, дотримання стерильних
умов ведення процесу.
Для покращення технологічного процесу пропонується провести
наступні вдосконалення:
− замінити зовнішню оболонку оболонку на круговий змійовик;
− інтенсифікувати процес перемішування за допомогою встановлення
нового перемішуючого пристрою у вигляді двох мішалок, які рухаються по
одній траєкторії, обертаючись по колу та навколо власних осей. Цю
конструкцію пропоную виконати наступним чином, встановити
центральну шестерню, яка має бути встановлена нерухомо. Зверху над
шестернею обертатиметься водило, на кінцях якого будуть закріплені
шестерні в осях яких закріплені осі мішалок. Мішалки рухатимуться по
колу та обертатимуться навколо своїх осей, що спричинить краще
перемішування культуральної речовини;
− встановлення на стінках внутрішньої порожнини ферментатора
відбійників. Відбійники представляють собою лопаті, яку нерухомо
прикріплені до стінки ферментатора.
Перелік посилань
1. Фремель Б. «Производство кормового бимицына на спиртових
заводах», Пищепромиздат, Москва, 1963 г.;
2. Соколов В.Н., Яблокова М.А. «Аппаратура микробиологической
промышленности». – Л.: Машиностоение. Ленингр. Отделение,
1988. – 278с.
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УДК 663.15
ПРОЕКТУВАННЯ РОЗПИЛЮВАЛЬНОЇ СУШАРКИ ДЛЯ ЛІНІЇ
ВИРОБНИЦТВА ЛІЗИНУ
cтудент Тимошенко В.С., доц., к.т.н. Семінський О.О.
Національний Технічний Університет України
«Київський Політехнічний Інститут»
Лізин – це незамінна амінокислота, яка входить до складу практично
всіх білків. Вона необхідна для росту і регенерації тканин, утворення
антитіл, гормонів, ферментів, альбумінів і має виражену противірусну дію.
Через те, що багатоклітинними організмами лізин не синтезується,
широкого вжитку набув синтетичний лізин.
Відомо два основних шляхи біосинтезу лізину: через αаміноадипінову кислоту та через диамінопімелінову кислоту. Кінцевий
продукт, найчастіше у вигляді гранул, широко застосовується як кормова
добавка і як напівфабрикат для фармацевтичної промисловості [1].
Технологічний процес виробництва лізину включає такі операції:
1. змішування води і меляси;
2. утворення суміші з води і живильних солей, крейди і
кукурудзяного екстракту її подальше перемішування, нагрівання,
витримування та охолодження;
3. ферментація утворених сумішей (пп. 1 і 2) компонентами
живильної суміші із додаванням попередньо підготовленого піногасника;
4. стабілізація отриманої речовини з додаванням бісульфату натрію
та соляної кислоти;
5. сушіння та грануляція кінцевого продукту.
Правильний вибір сушильного обладнання і режимів сушіння
суттєво впливає на якість продукції через те, що сушіння має відбуватися в
м’яких температурних умовах. Недодержання цих умов призводить до
денатурації продукту, що робить його непридатним до використання.
При виробництві лізину доцільніше всього використовувати
розпилювальні сушарки, в яких висушуваний матеріал розпиляється в
гарячому середовищі і знаходиться в зваженому стані. Однією з головних
переваг цих установок є те, що створюється велика площа контакту
висушуваного матеріалу з гарячим повітрям. Сушіння протікає протягом
декількох секунд. Тому цей апарат широко застосовується для
висушування пастоподібних і рідких термолабільних матеріалів [2].
Метою проектування є розробка розпилювальної сушарки для
сушіння ферментованої маси.

66

Збірник тез доповідей V всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених
Частина 2

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі основні
задачі:
- провести обґрунтований багатофакторний критичний аналіз
існуючих конструкцій сушарок і їх елементів;
- запропонувати найбільш доцільну для даних умов виробництва
конструкцію і виконати аналіз її патентоспроможності;
- провести теплові і параметричні розрахунки сушарки для
визначення номінальних розмірів апарата;
- підтвердити працездатність та надійність конструкції;
- розробити робочі креслення основних елементів конструкції.
Матеріали для виконання проекту зібрані в ході проходження
виробничої практики на підприємстві ВАТ «Стиролбіотех».
Перелік посилань
1. Мецлер Д. Биохимия. Химические реакции в живой клетке. Том 3.
– NY: Academic Press Inc., 1977. – 624 c.
2. Антипов С.Т.,
Кретон И.Т.,
Остриков А.Н.,
Панфілов В.А.
Машины и аппараты пищевых производств. – М.: Учебник XXI века, 2001.
– 841 с.
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УДК 628.5 :66.002.8
КОЖУХОТРУБЧАТИЙ ТЕПЛООБМІННИК ДЛЯ ПІДІГРІВУ
РОЗЧИНУ СУЛЬФАТУ АМОНІЮ.
студент Юсупова О.О., ст. викл. П.М.Магазій
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Отримання високих урожаїв сільськогосподарських культур навіть на
високоокультурених грунтах неможливе без застосування мінеральних
добрив. Цей важливий агрозахід не тільки сприяє збереженню природної
родючості грунтів, але й дозволяє підняти її на більш високий рівень.
Разом з цим, занадто висока ціна на всі види мінеральних добрив, призвела
до нерентабельності їх застосування у землеробстві. Такий штучний
дефіцит азотних добрив вже призвів до недобору врожаїв основних
сільськогосподарських культур та поступового виснаження грунтових
ресурсів в Україні. Тому в цій ситуації особливого значення набуває
виробництво і практичне застосування мінеральних добрив, які
виробляють з побічних продуктів хімічних підприємств. Ці добрива
повинні максимально наближатися до складу і, саме головне, до якості
стандартних мінеральних туків, а також мати відносно низьку ціну.
Одним з таких добрив може бути сульфат амонію, який виробляється
як побічний продукт виробництва капролактаму або шляхом поглинання
сірчаною кислотою газоподібного синтетичного аміаку.
Найбільш прийнятним способом одержання мінеральних добрив є
грануляція рідких промислових відходів на основі водних розчинів
сульфату амонію і гумінових речовин з одержанням багатошарових
твердих композитів в грануляторах псевдозрідженого шару.
Схема установки призначеної для одержання гранульованих
гуміно-мінеральних добрив приведена на рисунку 1.
Установка працює наступним чином. Атмосферне повітря
вентилятором 9, після підігріву в теплогенераторі 5 до температури 250400°С подається в гранулятор 1. Гарячий теплоносій призводить в
зріджений стан шар твердих частинок в грануляторі 1, які являються
центрами грануляції. В якості центрів грануляції використовуються
кристали або гранули менших розмірів. В процесі контакту нагрітого
теплоносія з центрами грануляції виникає інтенсивна кристалізація
розчину на їх поверхні, що приводить до виникнення сферичних гранул.
При цьому температура відпрацьованого теплоносія на виході із апарата
знижується до температури 75-97°С. Відпрацьований теплоносій, який
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містить пару вологи і пилу, попадає в вмонтований циклон, який дозволяє
повернути до 90% центрів грануляції, які виносяться, попадає на вхід
вентилятора 10 і, проходячи декілька стадій газоочищення, викидається в
атмосферу.
Гранульований
продукт,
проходячи
зону
охолодження,
вивантажується з апарата і завантажується в мішки.
Розчин сульфату амонію слід подавати в гранулятор при температурі
грануляції для забезпечення інтенсивного процесу зневоднення. Такий
підігрів
розчину
в
теплообміннику
дозволить
раціональніше
використовувати тепло і підвищить продуктивність гранулятора.

1 - гранулятор; 2 – прямоточний циклон; 3 - мокрий циклон; 4 - скрубер; 5
- теплогенератор; 6 - ємність розчину сульфату амонію; 7 - ємність розчину
гумату амонію; 8 - ємність промивної рідини; 9, 10 - вентилятори; 11 –
відцентрові насоси; 12 – теплообмінник
Рисунок 1 - Технологічна схема установки
Для підігріву розчину сульфату амонію використовується
кожухотрубний теплообмінник.
Так як розчин сульфату амонію є агресивним, то цей теплообмінник
виготовляється з корозійностійкого матеріалу для забезпечення надійності
його роботи.
Перелік посилань:
1. Корнієнко Я.М. Технічні способи грануляції. Навч. посібник. –
К.:ІЗМН, 1997. – 128 с.
2. Дитнерський Ю.І. Основные процессы и аппараты химической
технологии М.:Химия, 1991.
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СЕКЦІЯ 4
«ОБЛАДНАННЯ РЕСУРСОЕНЕРГОЗАОЩАДЖУЮЧИХ І
ЕКОБЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ХОЛОДИЛЬНИХ І ХІМІЧНИХ
ВИРОБНИЦТВ»
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УДК 66.047
ІНТЕНСИФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ СУШІННЯ В ПРИ ВИРОБНИЦТВІ
МЕТАЛЕВИХ ПОРОШКІВ
студент Вододюк Г.А., асист. Гатілов К.О.
Національний Технічний Університет України
«Київський Політехнічний Інститут»
У хімічному машинобудуванні останнім часом значна увага
приділяється покращенню якості продукції, створенню або удосконаленню
екологічно чистих, економічних, високопродуктивних технологічних
процесів. Порошкова металургія – прогресивний метод виробництва з
великими
перспективами.
Він
сприяє
розвитку
точного
приладобудування,електроніки та сучасного машинобудування, для яких
потрібні нові матеріали зі спеціальними властивостями: жаростійкі,
корозійностійкі, антифрикційні, фрикційні та інші. Порошкова металургія
є новим технологічним методом отримання виробів з заданими фізикомеханічними властивостями та композиційним складом. Великою
перевагою цієї галузі є економічність пресування виробів із порошку, які в
подальшому не потребують додаткової обробки. Це значно знижує витрати
металу та енергії в порівнянні з відомими способами виробництва. Також
порошкова металургія дозволяє отримувати композиції матеріалів із
особливими властивостями, які неможливо отримати традиційними
методами.
Апаратурно-технологічна схема виготовлення металевого порошку
методом розпилення розплаву показана на рисунку 1. Розплавлений
розчин, після розливу по металоприймачах, за допомогою гідравлічних
форсунок проходить розпилення. Воно відбувається за рахунок потоку
води високого тиску, яка розпилює розплав до часток розміром 0,2–0,5мм.
Розпилений таким чином металевий порошок разом з водою
відсмоктується насосом та подається на гідроциклон, де відбувається
попереднє зневоднення. Згущена пульпа надходить у барабанний вакуумфільтр, де зневоднюється до 6-8%. Потім зневоднений порошок подається
на сушіння до барабанної сушарки, де сушиться до вологості 0,5-1%, цей
процес є найбільш енергозатратним в цій технологічній схемі. Потім
порошок потрапляє до печі, де відбувається його часткове закалювання та
відпал. Після чого він розбивається, розмелюється та просіюється до
часток потрібного розміру.
У відповідності до засад сталого розвитку є необхідним зменшення
енергозатрат та покращення якості продукції, тому в цій технологічній
схемі модернізація барабанної сушарки є актуальною задачею.
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Отже, завданням до дипломного проекту є патентний та
літературний пошук, на основі якого вибирається конструкція сушарки.
Вона має відповідати тенденціям розвитку галузі в цьому напрямку. Також
необхідна модернізація апарата шляхом інтенсифікації процесу сушіння та
зменшення втрат енергії.

Рисунок 1 – Апаратурно-технологічна схема виготовлення
металевого порошку методом розпилення розплаву
Перелік посилань
1. Касаткин А.Г. «Основные процессы и аппараты химической технологии» М.: Химия, 1971г. – 784с.
2. «Основные процессы и аппараты химической технологии»,под ред.
Ю.И.Дытнерского – М.:Химия, 1991г. – 493с.
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УДК662
ПЕРЕРОБКА ВУГЛЕВОДНЕВОЇ СИРОВИНИ УКРАЇНСЬКИХ
МАЛОДЕБІТНИХ РОДОВИЩ НАФТИ ТА ГАЗОВОГО
КОНДЕНСАТУ НАТРАНСПОРТАБЕЛЬНИХ МАЛОТОННАЖНИХ
УСТАНОВКАХ
студент Гета В.В., доц., к.т.н. Ільєнко Б.К.
Національний технічний університет України
″Київський Політехнічний Інститут″
Стан проблеми. Відомо, що на території України, добування нафти
та газового конденсату, в основному зосереджена в двох промислових
районах – Прикарпаття і Дніпровсько-Донецька западина.
Найбільш продуктивними родовищами нафти є Гнединцевське,
Леляковське, Качановське, Глинсько-Розбишевське, Ново-Григоріївське,
Рибальське та Прилуцьке.
Характеристики нафти українських родовищ приведені в табл.. 1.1, з
якої видно, що нафта цих родовищ, як правило, являється мало сірчаною,
малозольною, з низькою коксуємістю і з достатньо високим виходом
фракції до 350 град.С. Звідси випливає, що з більшості нафти може бути
отримане мало сірчане паливо, а фракції 350-500 град.С по своїм
властивостям і хімічному складу є прийнятною сировиною для
каталітичного крекінгу, а також отримання масел, бітуму та інших
продуктів. Залишки від перегонки майже всієї української нафти, можуть
слугувати лише компонентами моторного палива і флотського мазута.
Ряд родовищ, як нафтових, так і газоконденсатних, є
законсервованими перш за все внаслідок їх незначного дебіта і відсутності
відповідної транспортної інфраструктури.
До числа малодебітних нафтових родовищ (їх характеристики
приведені в табл.. 1.1), слід віднести Борзовське (Крим), Семенівське
(Крим), Семигинівське (Львівська обл..), Шатровинське (Сумська обл..),
Спаське (Івано-Франківська обл..).
Таким чином, нафта вказаних родовищ може розглядатись як
джерело вуглеводневої сировини для переробки на малотоннажних
установках з метою отримання товарної продукції.
Аналогічний аналіз було проведено відносно газоконденсатів. В
табл.. 1.2 приведені характеристики газових конденсатів родовищ, що
перебувають на балансі Укргазпрома. Конденсати даних родовищ
відрізняються фракційним та груповим вуглеводневими складами.
Шляхи вирішення проблеми. Вказані родовища малодебітні, не
мають відповідної інфраструктури для добутку і транспортування
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вуглеводневої сировини, внаслідок чого багато з них законсервовані. Разом
з тим, переробка нафти та газового конденсату таких родовищ,
безпосередньо в місцях їх добутку, дозволить отримати додаткову
кількість товарного продукту. Рішення вказаної задачі можливе шляхом
створення в структурі нафто - та газопереробних підприємств,
малотоннажних комплексів по переробці нафти та газового конденсату.
Створення таких комплексів дозволить:
- включити в сферу переробки джерела вуглеводневої сировини,
централізований збір і транспортування ресурсів, які в місцях переробки, в
даний час, нерентабельні;
- скоротити транспортні затрати на доставку продуктів, що
виробляються та об’єм їх резервних запасів;
- змінювати об’єми переробки в залежності від попиту та наявності
джерел сировини;
- швидко перепрофілювати виробництво в залежності від
регіональних потреб та якості сировини;
- забезпечити відносно малі початкові капіталовкладення на
спорудження установок та високі темпи відбиття їх вартості;
- скоротити термін монтажу обладнання в важкодоступних регіонах;
- здійснити швидку заміну технологічних апаратів, що вийшли з ладу
та забезпечити їх централізований ремонт.
Робота виконується відповідно до навчальних планів бакалаврськоїмагістрської освіти кафедри МАХНВ. В бакалаврській роботі передбачена
розробка і удосконалення однієї з установок технологічної схеми
переробки газового конденсату. Результати роботи можуть бути
запропоновані для впровадження в ... проектах. Планом на магістрську
роботу передбачається розробка процесу переробки нафти. Виокремлені
такі аспекти роботи:
- Об’єкт дослідження – процес переробки нафти та газового
конденсату малодебітних
родовищ України на основі аналізу їх
властивостей.
- Мета роботи – розробка малотоннажних установок для
технологічної переробки рідкої вуглеводневої сировини українських
родовищ в товарні продукти.
- Метод дослідження – технологічні, теплотехнічні та гідравлічні
розрахунки малотоннажних установок.
Робота виконується за матеріалами наукових розробок Інституту
Газу. Результати роботи можуть бути запропоновані для впровадження в
проектах Інституту Газу.
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Введення малотоннажних установок дозволить включити в сферу
споживання значну кількість вуглеводневої сировини українських
родовищ, які в даний час не експлуатуються.
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УДК 066.045
МОДЕРНІЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ВАПНА
студент Зуй К.О., доц., к.т.н. Троценко Л.М., доц., к.т.н. Степанюк А.Р.
Національний технічний інститут України
«Київський політехнічний інститут»
Будівельне вапно широко використовується в будівельній
промисловості, наприклад, для розчинів бетонів низьких марок підземних і
підводних частинах споруд; силікатної цегли, найбільш дешевої і
найпоширенішої в країні; вапняково-шлакової та вапняково-зольної цегли,
що характеризується високими теплоізоляційними показниками; також
вапно використовується у виробництві силікатного цементу, який має
в`яжучі властивості, і не високу вартість. Будівельне вапно отримують
шляхом випалу кальцево-магнієвих гірських порід: крейди, вапняку,
доломітизованих порід.
На Рисунок 1 зображена технологічна схема виготовлення
негашеного вапняку, яка включає такі операції: із бункера 1 сировина
(вапняк) потрапляє на стрічковий конвеєр 2, яким транспортується для
подрібнення в щокову дробарку, далі подрібнена сировина через конвеєр 4
надходить у барабанну піч для термічної обробки, після випалу готове
вапно подрібнюють в упаковку.

1-бункер; 2,4-стрічковий конвеєр;3- щокова дробарка; 5- барабанна піч.
Рисунок 1 – Технологічна схема виробництва негашеного вапна
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Процес випалу проходить у дві стадії: нагрів вапняку до
температури 900 0С та витримка при температурі 900-10000С для розкладу
вапняку за формулою:
СаСО3=СаО + СО2
Піч працює наступним чином: вапняк потрапляє в піч із
спеціального бункера, далі транспортується через піч за рахунок обертання
барабану, нахиленого на 1-2 градуси, нагріваючись при цьому до 90010000С. Готове вапно поступає із вивантажувального бункера. Гарячі
димові гази, що утворюються внаслідок згорання палива, віддають своє
тепло вапну, температура диму приблизно на 200-3000С вище температури
нагрітого вапна по всій довжині печі.
Метою даної роботи є розробка та модернізація барабанної печі
для виробництва вапна.
Печі для випалу вапна енергоємні. Витрата умовного палива
складає приблизно 90-100 кг у.п.т./т вапняку або 160-190 у.п.т./т вапна. З
гарячим сухим вапном втрачається до 10-15% тепла, використовуваного в
печі. Також 20-30 % всієї спожитої теплоти виходить з димовими газами.
Враховуючи ці недоліки можна внести такі вдосконалення:
- для поліпшення умов теплопередачі у піч, вбудовують різні
теплообмінні пристрої - лопати, що перегрібають, полки, ланцюгові
завіси, насадки й т.д. Із цією ж метою в ряді випадків футеровку печей
виконують складної форми, наприклад коміркової;
- можливі варіанти утилізації теплоти димових газів, наприклад, шляхом
використання теплоти диму для підігріву вапна перед завантаженням в
піч.
Перелік посилань
1. Воробьев В.А. Строительные материалы: Учебник для строительных
специальностей вузов.- 6-е изд., перераб. и доп.-М. Высшая школа,
1979.-383с.
2. Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы: Учебник для
вузов.М.: Стойиздат, 1986-688с.
3. Наназашвили И.Х. Сроительные материалы, изделия и конструкции:
Справочник:-М.: Высшая школа, 1990-495с.
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УДК 66
МОДЕРНІЗАЦІЯ БЛОКУ ОЧИСТКИ ГАЗОВИХ ВИКИДІВ
студент Козинець Н. М., доц., к.т.н. Степанюк А. Р.
Національний технічний університет України
„Київський політехнічний інститут„
Промисловий метод порошкової металургії заснований на
виготовленні різного роду виробів з вихідної сировини у вигляді порошків,
які пресуються у вироби заданих розмірів і піддаються термічній обробці
(спіканню). Спікання проводиться при температурі нижче температури
плавлення основного компонента шихти.
Витрати праці та засобів на їхнє виготовлення значно нижчі ніж на
виробництво тієї ж продукції методами відливки, штампування або
механічної обробки із прокату.
Порошкова електродна стрічка – новий перспективний матеріал.
Призначена для нанесення на поверхню деталей антикорозійного або
зносостійкого шару металу. Її застосування дозволяє автоматизувати
процес і поліпшити якість наплавлення.
Технологічна схема зображена на рисунку 1.

1,5 - ректифікаційні колони; 2,3,4,6, – теплообмінники; 7- випарка;
8-холодильник ; 9-сепаратор
Рисунок 1 – Технологічна схема блоку очистки газових викидів
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Очистка гідрогена від СО2 проводиться 15%-вим розчином
моноетаноламіна в апараті колонного типу - абсорбері 1, гідроген,
податється в абсорбер знизу. Зверху подається 15%-вий розчин
моноетаноламінів (МЕА). Абсорбція СО2 відбувається на насадці із сідел
Інталокс. Гідроген, що містить біля 21%, проходить насадку знизу вгору
назустріч потоку розчину МЕА і очищується до залишкового вмісту 0,030,05% об. СО2. Насичений розчин МЕА виходить із нижньої частини
абсорбера із вмістом карбонатної кислоти 0,55 (мольСО2/моль МЕА),
температурою 60°C і надходить на регенерацію. Регенарація розчину МЕА
відбуваеться у апараті колонного типу - регенераторі 5. Насичений розчин
МЕА із абсорбера насосом через теплообмінник 4 прямує у верхню
частину регенератора. В теплообміннику насичений МЕА розчин
нагрівається до 100°C за рахунок тепла регенерованого МЕА. Стікаючи
насадкою регенератора зверху вниз, насичений розчин проходить часткову
стадію десорбції за рахунок тепла паро-газової суміші, що надходить із
нижньої частини регенератора, подається і зливається на глуху тарілку.
Остаточна десорбція карбонатної кислоти із розчину відбувається у
виносному кип`ятильнику 6. Нагрівання МЕА-розчину в кип`ятильнику
відбувається парою. Регенарований розчин МЕА надходить у
теплообмінник 4, де віддає свою теплоту насиченому розчину МЕА, а
потім насосами через холодильник 3 подається у верхню частину
абсорбера. Гази десорбції, що виходять з верхньої частини регенератора
надходять для охолодження в холодильник 8. Карбонатна кислота та
конденсат із холодильника подаються у збирач флегми 9. Потім СО2
викидається через вихлопну трубу у атмосферу, а флегма повертається в
цикл розчину МЕА для підтримання балансу води в системі. З метою
очищення розчину МЕА від продуктів розпаду, окислення та осмолення
МЕА та неорганічних домішок передбачена розгонка частини розчину, що
циркулює, у смоловідокремлювачі 7.
Метою даного проекту є розрахунок і модернізація кипятильник для
випарювання газу.
Виконавши аналіз вітчизняних і світових наукових публікацій, а
також проаналізувавши вітчизняні і світові патенти винаходів на
горизонтальний випарний апарат були запропонована наступна
модернізація в кипятильник необхідно встановити мішалку для
забеспечення рівномірного підводу тепла до рідини.
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УДК 066.045
МОДЕРНІЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМЗІТУ
студент Комкіна Н.В., доц., к.т.н. Троценко Л.М.,
доц., к.т.н. Степанюк А. Р.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Термохімічна обробка використовується при виробництві
штучних пористих заповнювачів для використання в будівництві –
керамзіт, спучений перліт, шунгізит тощо. Найбільше поширення, як
штучний пористий наповнювач для легких бетонів, набув керамзіт –
легкий пористий матеріал у вигляді гравію або щебеню, який отримується
при випалі легкоплавких глиняних порід.
Світові обсяги виробництва керамзіту становлять більше
40 млн. м3 на рік. Суттєвий розвиток будівельної галузі за останній час
спричинив значне збільшення попиту на легкі бетони, і, відповідно, на
керамзіт, як одну з основних складових бетонів. Тому розробка та
модернізація виробництва керамзіту є актуальною темою.
Виробництво керамзіту складається з трьох частин (Рисунок 1):
підготовчо-формувальної, пічної та складу готової продукції [1].

1 – блок підготовки; 2 – бункер з глинозрошувачем; 3 – бункер з
добавками; 4 – гранулятор; 5 – пічки; 6 – піготовлювач; 7 – барабанна піч.
Рисунок 1 – Технологічна схема виробництва керамзіту
Суть технологічного процесу виробництва керамзіту полягає у
випалі глиняних гранул в оптимальному режимі.
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В блоці підготовки 1 відбувається прийом та сортування глини. В
апараті 2 відбувається розпушування глини, що необхідно для
якнайкращого видалення металевих домішок та каміння з глини.
Формування сирцевих гранул відбувається в грануляторі 4.
Сформовані гранули окочуються та підсушуються в печі попередньої
сушки 5 до вологості не більше 19 % після, чого їх направляють на випал.
В підготовлювачі 6 гранули повністю висушуються і поступають в
обертову піч 7 підігрітими до 200 °С. В печі 7 відбувається подальше
нагрівання гранул та їх спучення при температурі 1150…1250 °С. Спучені
охолоджуються в печі до 900…1000 °С. Перед відвантаженням на склад
гранули охолоджуються до 80 °С, при цьому важливо, щоб швидкість
охолодження не перевищувала 100 °С за хвилину.
Метою даної роботи є розробка та модернізація барабанної печі
для випалу глини, надання рекомендацій, щодо модернізації установки,
монтажу та експлуатації апарату, проведення патентних досліджень.
Випал здійснюється у барабанних печах, футерованих з середини
вогнетривкою цеглою. В якості палива використовують природний,
генераторний газ та мазут. При роботі печей на мазутному паливі
спостерігається довге полум’я, яке погано регулюється. Тому
використовується форсунка з великими габаритними розмірами, але це
підвищує температуру газів на виході з печі, а також коефіцієнт витрати
повітря. Враховуючи ці недоліки, можна застосувати пальник для
спалювання природного газу, який зможе регулювати довжину факела.
Внаслідок цього температура та коефіцієнт витрати повітря зменшаться.
Пальники відносяться до типу дифузійних, при роботі яких, змішування
газу з повітрям відбувається в робочому просторі печі.
Робота виконується за матеріалами Інституту Газу НАН України
та може бути рекомендована для подальшої модернізації.
Перелік посилань
1. Ицкович С. М. Технология заполнителей бетона: учеб. посбие. /
С. М. Ицкович, Л. Д. Чумаков, Ю. М. Баженов. — М. : Высшая школа,
1991. — 272 с.
2.
Воробьев В. А. Строительные материалы: Учебник для
строительных специальностей вузов. – 6-е изд., пере раб. и доп. – М.
Высшая школа, 1979. – 383с.
3. Горчаков Г.И., Баженов Ю.М. Строительные материалы:
Учебник для вузов. М.: Стройиздат, 1986. – 688с.
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УДК 66.047.4
БАРАБАННА СУШАРКА ДЛЯ СУШІННЯ НІТРАТУ АМОНІЯ
студент Ю.О. Кравченко, доц., к.т.н. І.О. Мікульонок
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
У багатьох видах сировини міститься надлишок вологи. Але в готових
продуктах має бути забезпечена нормована кількість вологи. Вологу з
матеріалів можна видаляти різними способами: механічним, фізикохімічним і тепловим.
Нітрат амонію, або аміачна селітра, являє собою в чистому вигляді білу
кристалічну речовину, що в своєму складі містить 35 % (мас.) азоту в
аміачній і нітратній формах, 60 % кисню і 5 % водню. Технічний продукт
має білий колір з жовтуватим відтінком і має 34 % азоту (мас.).
Основними стадіями виробництва гранульованого нітрату амонію є:
нейтралізація азотної кислоти, випарювання розчинів нітрату амонію,
гранулювання плаву нітрату амонію, охолодження та обробка гранул,
очищення газових викидів і стічних вод, пакування готового продукту.
Одержання нітрату амонію базується на реакції нейтралізації азотної
кислоти аміаком:
NH 3(г ) + HNO3( ж ) → NH 4 NO4 (тв ) + 144936 Дж/моль.
Тепловий ефект реакції відповідає температурі 291 К [1].
Процес одержання нітрату амонію містить стадії, що зазначені вище, та
здійснюється за схемою, що наведена на рисунку 1.
Барабанні сушарки широко застосовуються в хімічній промисловості
для сушіння сипких, дрібних і зернистих матеріалів. Відрізняються високою
продуктивністю і встановлюються або на початку технологічного процесу
для сушіння сировини, або в кінці – для сушіння готового продукту.
Сушарка, являє собою циліндричний барабан, до якого кріпляться
бандажі, що спираються на опорну і опорно-упорну станції . Обертання
барабанові передається від електродвигуна через редуктор і зубчастий
вінець [2].
Матеріал, що висушується, подається в завантажувальну камеру і
надходить на приймально-гвинтову насадку, а з неї – на основну насадку.
Лопаті насадки піднімають і скидають матеріал при обертанні барабана.
Барабан встановлено під кутом до горизонту до 6о. Продукт, що
висушується, пересувається до розвантажувальної камери і при цьому
продувається сушильним агентом. Між обертовим барабаном і нерухомою
камерою встановлено ущільнювальний пристрій. Вибір типу насадки
залежить від оброблюваного матеріалу. Для великих частинок і матеріалу,
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схильних до налипання, застосовують лопатеву систему насадки, для сипких
матеріалів – розподільну, для пилоутворюючих матеріалів – перевалочну з
закритими осередками. Барабан заповнюють матеріалом звичайно до 20 %
(об.). Коефіцієнт заповнення барабана, тобто відношення площі перетину
барабана, заповненого матеріалом, до площі поперечного перерізу барабана,
становить β = 0,050 − 0,235 і залежить від типу насадки і виду матеріалу, що
висушується.
Планується модернізація вузла опорного та упорно-опорного роликів.
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1 – підігрівач азотної кислоти;2– підігрівч аміаку; 3 – нейтралізатор; 4 –
підігрівач повітря; 5 – апарат для донейтралізації; 6 – апарат випарний
комбінований; 7 – гідрозатвор; 8 – фільтр; 9 – бак; 10 – насос; 11 – ємкість
буферна; 12 – збірник; 13– бак напірний; 14 – віброгранулятор акустичний; 15
– віброгранулятор монодисперсний; 16–вентилятор відсмоктуючий; 17 –
"мокрий" пиловловлювач; 18 – гранулятор; 19 – апарат киплячого шару;20 –
калорифер; 21 – повітродувка; 22 – дозатор; 23 – сушарка барабанна; 24 –
циклон; 25 – конвеєр; 26 – фільтр рукавний; 27 – елеватор; 28 – збірник
готового продукту.
Рисунок 1 – Технологічна схема виробництва нітрату амонію
Планується модернізація опорної та опорно-упорної станції.
Перелік посилань
1 Салтанова В. П., Торочишников Н.С. Технология связанного
азота: Учебное пособие для средних проф.-техн. учеб. заведений. – М.:
Высшая школа, 1981. – 205 с.
2 Чернобильский И. И., Тананайко Ю. М., Сушильные установки
химической промышленности. – К.: Техника, 1969. – 280 с.
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УДК 663.5
МОДЕРНІЗАЦІЯ БРАГО-РЕКТИФІКАЦІЙНОЇ УСТАНОВКИ ДЛЯ
РОЗДІЛЕННЯ СПИРТОВО-ВОДНОЇ СУМІШІ
студент Михалюк О.М., доц., к.т.н. Ракицький В.Л.
Національний технічний університет
“Київський політехнічний інститут ”
Етиловий спирт широко використовують у різних областях
промисловості і, насамперед, у хімічній. З нього одержують синтетичний
каучук, оцтову кислоту, барвники, есенції, фотоплівку, порох, пластмаси.
Спирт є гарним розчинником і антисептиком. Тому він знаходить широке
застосування у медицині та парфумерії (він входить до складу
різноманітних засобів, включаючи навіть такі як зубні пасти, шампуні та
засоби для душу).
У великих кількостях етиловий спирт йде для одержання спиртовогорілчаних виробів.
Тому розробка устаткування для виробництва цієї органічної
речовини, що відповідає сучасним вимогам, є актуальною і важливою
проблемою.
Технологічна схема виготовлення етилового спирту зображена на
рисунку 1. Зрілу бражку подають в підігрівач 1, де її нагрівають до
температури 80°С , а звідти – направляють в сепаратор для видалення СО2.
Гази із сепаратора відводять в конденсатор-ловушку для вловлювання
спирту, а водно-спиртовий конденсат із конденсаторів 7 та 8 – на верхню
тарілку епюраційної колони 19.
Сепаровану бражку із сепаратора 7 направляють до бражної колони 18, і після виділення з неї спирту і летких домішок виводять барду через
бардорегулятор для подальшої реалізації. Бражний дистилят із підігрівачів
і конденсаторів збирають в колектор 3 і подають на живильну тарілку
епюраційної колони 19.
Бражний дистилят, що пройшов епюрацію і звільнений від головних
домішок, відводять із виварної камери колони на живильну тарілку
ректифікаційної колони 20.
Головні домішки концентрують у верхній частині епюраційної
колони19, в її дефлегматорі 4 і конденсаторі 10. Флегму із дефлегматора 4
вертають на верхню тарілку епюраційної колони 19. Із конденсатора 10
відбирають фракцію головну етилового спирту.
Із епюраційної колони 19 епюрат надходить на ректифікаційну колону 20. Ця колона призначена для виділення із епюрату чистого
концентрованого розчину етилового спирту в воді (ректифікату),
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концентрованого розчину сивушного масла, лютерної води. Одночасно
спирт звільняється від головних домішок.
На
верхніх тарілках ректифікаційної колони 20 здійснюється
пастеризація. Із пастеризованої флегми відбирають ректифікований спирт і
охолоджують його в холодильнику 14, а потім через контрольний
спиртовимірювальний прилад спирт направляють в спиртоприймальне
відділення.
Сивушне масло у вигляді пари відбирається із ректифікаційної колони
і направляється в конденсатор 15, а чисте сивушне масло направляється в
його збірник 21.
Із зливного відділення спиртопродукти насосом перекачують в
спиртосховище.

1 – 6 теплообмінники; 7 – 17 – конденсатори; 18 – бражна колона;
19 – епюраційна колона; 20 – ректифікаційна колона; 21 – резервуар для
збору конденсату
Рисунок 1 – Технологічна схема брагоректифікаційного процесу
Метою даної роботи є модернізація бражно-ректифікайної установки
для одержання етилового спирту. Удосконалення конструкції тарілки
ректифікаційної колони та зменшення затрат на обслуговування колони,
шляхом автоматизації процесу.
Перелік посилань:
1. Чернобыльский И. И. «Машины и аппараты химической
промышленности »,- М. МАШГИЗ, 1962. – 524 с.
2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической
технологии.
–
М.:
Химия,
1971.
–
784
с.
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УДК 621.21
МОДЕРНІЗАЦІЯ ПОРОЖНИСТОГО СКРУБЕРА ДЛЯ ОЧИСТКИ
ПОВІТРЯ
студент Рубець Ю.П., асист. Гатілов К.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
В наш час розпочалася завершальна стадія стрімкого розвитку
виробництва товарів та підвищується важливість інформаційної галузі
виробництва. Перенаселення та постійне зменшення запасів природних
ресурсів призводить до великих економічних проблем, тому постає задача
наукового обґрунтування більш економного та ефективного використання
ресурсів, що відповідає принципам сталого розвитку суспільства.
Схема одержання металевого порошку в порошковій металургії
показана на рисунку 1.

1 - зволожувач; 2 - збірник конденсату; 3 - конвертор; 4 - скрубер;
5 - холодильник конденсату; 6 - випарна колона; 7 - кип’ятильник випарної
колони
Рисунок 1- технологічна схема одержання металевого порошку в
порошковій металургії
Ця нова високоефективна галузь дозволяє отримувати металеві та
композитні деталі, елементи конструкцій різних форм, властивостей та
складу. Але виникає проблема очистки відпрацьованих газів від
консерогенних металевих та інших пилоподібних продуктів виробництва.
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Звідси випливає, що актуальною проблемою сьогодення є удосконалення
лінії очистки запилених газів.
Скрубер (рисунок 2) є найважливішою складовою у лінії, бо саме в
ньому реалізується остаточна стадія очистки повітря, яке в подальшому
може повторно використовуватись у циклі, або викидатись в атмосферу в
залежності від потреб виробництва. Від якості очистки повітря в скрубері
залежить екологічна чистота виробництва та якість роботи циклу.
очищений газ

1
2

4
3

забруднений газ

шлам

1-корпус; 2-форсунки; 3-колектор; 4-конічна частина.
Рисунок 2 – схема пустотілого скрубера
Тому в дипломному проекті на основі патентного пошуку необхідне
вивчення світових тенденцій технічного розвитку галузі, розробка та
модернізація оригінальної конструкції скрубера в якому б процес очистки
був максимально продуктивним та економічно доцільним.
Перелік посилань
2. Основные процессы и аппараты химической технологии/ Под ред.
Ю.И.Дытнерского – М. «Химия», 1991. – 493 с.
3. Мікульонок І.О. Механічні, гідромеханічні й масообмінні процеси
та обладнання хімічної технології: Навч.посіб. – вид., переробл. і допов. –
К.: ІВЦ «Політехніка», 2002. – 304 c.
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УДК 66.067.342/343
ПРОЦЕС ЗНЕВОДНЕННЯ ЯК ОДНА ІЗ ОСНОВНИХ
ЗАКЛЮЧНИХ СТАДІЙ ПРОЦЕСУ ОТРИМАННЯ МЕТАЛЕВОГО
ПОРОШКУ-СИРЦЮ
студент М.В. Семенюк, доц., к.т.н. С.В. Сидоренко
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Робота виконана відповідно до угоди про співробітництво НТУУ
“КПІ ” та Казенного заводу порошкової металургії від 05.03.2007 року.
Передбачає вивчення та покращення процесу виготовлення матеріалів
методом порошкової металургії. Порошкова металургія –
прогресивний метод виробництва металевого порошку з реальними
перспективами подальшого розвитку.
Залізний порошок-сирець виготовляється методом розпилення
розплаву металу. Розплавлений метал розпорошують водою високого
тиску. Отриману пульпу зневоднюють і сушать, потім порошок-сирець
відновлюють у прохідних печах конвеєрного типу при заданій
температурі в середовищі конвертованого газу. Отриману губку
дроблять, розмелюють, піддають класифікації й усереднюють.
Металеві порошки, виготовлені за даною технологією, знаходять
широке застосування в різних областях промисловості: виробництво
порошкових
виробів
антифрикційного,
конструкційного
й
електротехнічного призначення, спеченої електродної стрічки;
застосування порошків при киснево-флюсовому різанні металів, у
якості
головної
складових
високопродуктивних
електродів;
використання порошку для виготовлення поліграфічних барвників, як
каталізатор і відновлювач в різних хімічних виробництвах, у магнітній
дефектоскопії і т.д.
Ненавантажені і малонавантажені конструкційні вироби
виготовляються з чистого залізного порошку, залізографіту.
Середньонавантажені конструкційні вироби виготовляються з
порошкових матеріалів: залізо-чавун-хром, мідь, залізо-графіт-мідьнікель, хромомолібденового матеріалу з додаванням фтористого
кальцію.
Порошкові магнітом’які матеріали з чистого залізного порошку і з
залізного порошку з додаванням фосфору широко використовуються
для виготовлення деталей, застосовуваних в електротехніці і
приладобудуванні в якості магнітопроводів, полюсних наконечників,
що працюють у постійних магнітних полях різних приладів і пристроїв.
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Відповідно до вищезазначеної технології отримання порошкусирцю основними заключними стадіями процесу є зневоднення та
сушіння порошку-сирцю. Саме тому в даній роботі розглядаємо
барабанний вакуум фільтр з внутрішньою поверхнею фільтрації,де за
рахунок збільшення площі поверхні фільтрації отримаємо більш
економічно доцільний та ефективніший апарат:
- внутрішня поверхня фільтрації формується дірчастими,
напівкруглими касетами з високоякісної сталі.
На рисунку 1. технологічна схема установки зневоднення і
сушіння порошку–сирцю представляє розпилений водою високого
тиску, залізний порошок з бака 1 разом з водою відсмоктується
насосом 2 і подається на гідроциклони 3, де відбувається попереднє
зневоднювання з 0,06...0,1кг порошку на 1 літр суміші, до 0,6...1 кг
порошку на літр суміші. Відділена в гідроциклоні вода надходить через
зливальний жолоб 22 у ємкості 15. А згущена пульпа надходить через
жолоб 5 у вакуум-фільтр 7, де зневоднюється до вологості 8..10%.
Зневоднений порошок скидається стрічковим транспортером фільтра в
бункер 11, а з нього тарілчастим живильником 12 подається на сушіння
в барабанну сушарку, у якій висушується при температурі 673...723К
до вологості 0,5...1%.У ємкості 15 відбувається осадження порошку,
що відсмоктується насосами 16 і подається на друге розділення в
гідроциклони 4.
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1 – бак; 2, 16,17,20 – насоси ; 3, 4 – гідроциклони; 5, 6 – жолоба піскові;
7 – вакуум–фільтр; 8 – ресивер; 9 – ловушка; 10 – конденсатор
барометричний; 11 – бункер; 12 – живильник тарільчатий; 13 – бак–
відстійник; 14, 15 – ємкості; 18, 19 – компресори водокільцеві ; 21, 22 –
жолоба зливні; 23 – барабанна сушарка; 24 – циклон.
Рисунок 1 – Технологічна схема установки зневоднення і сушіння
залізного порошку-сирцю
Відділена в гідроциклонах вода через зливальний жолоб 21
подається на бак-відстійник 13, а згущена пульпа через пісковий жолоб
6 надходить у вакуум-фільтр 7. У ємкості 14 періодично зливається
осад з бака відстійника 13, а також вода, що відсмоктується у вакуумфільтрі 7. З ємкості 14 періодично під час розпилення осад залізного
порошку насосами 20 перекачується в жолоб 5, а відтіля разом зі
свіжим порошком в вакуум-фільтр 7 на перше розділення. В міру
заповнення бака-відстійника 13 очищена
вода переливається в
кільцеву "кишеню" у верхній частині бака і повертається в систему
"брудного циклу" для повторного використання (після охолодження й
освітлення в спеціальних відстійниках). На схемі показана, також,
вакуумна система, що складається з водокільцевого вакуум-насоса 19,
барометричного конденсатора 10, пастки 9 і ресивера 8. Віддув на
вакуум-фільтрі забезпечує водокільцевий компресор 18. Насоси 17
використовуються як допоміжне устаткування для видалення осаду з
нижньої частини ресивера.
Як видно з вищезазначеного роботу можна вважати актуальною
тому,
що
вона
направлена
на
впровадження
ресурсоенергозаощаджуючих технологій.
Перелік посилань
1.Процессы и аппараты химической технологии(Теоретические
основы процессов химической технологии.Гидромеханические и
тепловые процессы и
аппараты).Ю.Ы.Дытнерский.Том1.Москва”Химия”,1995.400ст.
2. Процессы и аппараты химической технологии(Массообменные
процесы и аппараты).
Ю.Ы.Дытнерский.Том2.Москва”Химия”,1995.368ст.
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УДК 66.047.4
БАРАБАННА СУШАРКА ДЛЯ СУШІННЯ ПІСКУ
студент Хаас К.Д., доц., к.т.н. Мікульонок І.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
У багатьох видах сировини міститься надлишок вологи. Але в
готових продуктах має бути забезпечена нормована кількість вологи.
Вологу з матеріалів можна видаляти різними способами: механічним,
фізико-хімічним і тепловим.
Пісок – це дрібно-обломочна гірська порода, що складається з
обкатаних та гострокутних зерен розміром від 0,05 до 0,2 мм. За
мінеральним складом піски можуть бути кварцовими, карбонатними,
цирконієвими і іншими залежно від того, у результаті руйнування якої
гірської породи вони утворилися. Кварцові піски, як і SiO2, містять
звичайні глинисті домішки, слюду, польові шпати, оксид заліза,
карбонати. За умовами утворення піски можуть бути річними чи
морськими (із зернами обкатаної форми), яровими (із зернами
гострокутної форми), дюнними (з дуже дрібними й легкими зернами).

1 – барабан; 2 – живильник; 3 – сушильний барабан; 4 – топка; 5 –
камера
змішувача; 6, 7, 11 – вентилятори; 8 – проміжний бункер; 9 –
транспортер; 10– циклон; 12 – зубчата передача, 13 – вологий
пиловловлювач
Рисунок 1 – Схема прямотечійної барабанної сушильної
установки
Барабанні сушарки широко застосовуються в хімічній
промисловості для сушіння сипких, дрібних і зернистих матеріалів.
Відрізняються високою продуктивністю і встановлюються або на початку
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технологічного процесу для сушіння сировини, або в кінці – для сушіння
готового продукту.
Сушарка, зображена на рисунку 2, являє собою циліндричний барабан
1, до якого кріпляться бандажі 8, що спираються на опорну 3 і опорноупорну 6 станції . Обертання барабанові передається від електродвигуна
через редуктор 4 і зубчастий вінець 5 [2].

Рисунок 2 – Схема барабанної сушарки: 1 – барабан; 2 – камера
розвантажувальна; 3 – станція опорна; 4 – привід; 5 – зубчастий вінець; 6
– станція опорно-упорна; 7 – камера завантажувальна; 8 – бандаж.
Матеріал, що висушується, подається в завантажувальну камеру 7 і
надходить на приймально-гвинтову насадку, а з неї – на основну
насадку. Лопаті насадки піднімають і скидають матеріал при обертанні
барабана. Барабан встановлено під кутом до горизонту до 6о. Продукт,
що висушується, пересувається до розвантажувальної камери 2 і при
цьому продувається сушильним агентом. Між обертовим барабаном і
нерухомою камерою встановлено ущільнювальний пристрій. Вибір
типу насадки залежить від оброблюваного матеріалу. Для великих
частинок і матеріалу, схильних до налипання, застосовують лопатеву
систему насадки, для сипких матеріалів – розподільну, для
пилоутворюючих матеріалів – перевалочну з закритими осередками.
Барабан заповнюють матеріалом звичайно до 20 % (об.). Коефіцієнт
заповнення барабана, тобто відношення площі перетину барабана,
заповненого матеріалом, до площі поперечного перерізу барабана,
становить β = 0,050 − 0,235 і залежить від типу насадки і виду матеріалу,
що висушується.
Планується модернізація насадки.
Перелік посилань
1. Чернобильский И. И., Тананайко Ю. М., Сушильные установки
химической промышленности. – К.: Техника, 1969. – 280 с.
2. Дытнерский Ю.И. Основные процессы и аппараты химической
технологии. Изд 2-е перераб. – М: Химия, 1991г. – 496 с.
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УДК 674.047.3
ПРОЦЕС ШТУЧНОГО СУШІННЯ ДЕРЕВИНИ
студент Шпиль М.О.
Національний технічний університет України
″Київський Політехнічний Інститут″
З давніх часів і донині дерево вважається одним із найбільш
практичних і довговічних будівельних матеріалів. Досі не знайдено
альтернативного матеріалу при виготовленні меблів. Його достоїнства
ніколи не зможе замінити жоден синтетичний матеріал. Віконні й
дверні рами, підлоги й личкування виготовляються з дерева, які
насамперед відрізняється "теплотою". Без виробів з дерева важко
уявити сучасний будинок.
Сучасна комерційна система, з міжнародними зв'язками,
включає в себе масове пересування заготівок або готових виробів з
дерева у світовому масштабі. І як наслідок, сировина після
транспортування, опиняється в дуже різних кліматичних умовах, тобто
деревина постійно змінює свою вологість, тому що прагне досягти
гігроскопічної рівноваги з новим середовищем. Однак зміна вмісту
вологи приводить до зміни розмірів, що неприпустимо.
Недостатньо, щоб матеріал був просто висушений, потрібно щоб
він пройшов процес стабілізації, що блокує гігроскопічність деревини.
Ми
стаємо
свідками
глибоких
змін
у
менталітеті
деревообробників, які ще вчора були проти необхідності штучного
сушіння деревини, стверджуючи, що деревина сушиться сама.
Природне сушіння здійснюються без будь-якого контролю
середовища, тобто, ми не можемо вплинути на нього. Деревина на
відкритому повітрі перебуває в постійній залежності від температурних
коливань, змін відносної вологості повітря, вітру. Все це, зрозуміло, не
сприяє правильному сушінню. Деревина висушена природно, має
безліч дефектів: від жолоблення до великої кількості тріщин і
мікротріщин, які суттєво знижують якість виробів. Якщо до цього
додати тривалий час, необхідний для природного сушіння, то випливає,
що такий спосіб ще і економічно невигідний. І до того ж деревина,
висушена на відкритому повітрі, абсолютно не відповідає основній
вимозі сучасної промисловості - стабілізації.
Технологія сушіння деревини досі не знайшла "гідного"
замінника повітрю. Повітря - це прекрасний засіб! Після прогріву й
направлення його на пиломатеріали, що висушуються, воно віддає їм
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тепло. Тепло сприяє перетворенню води, що знаходиться в деревині, в
пару. Отриманій парі легко вдається пройти через шар деревини й
виступити на її поверхні. Повітря, що віддало тепло деревині, здатне
поглинути пар, що виступив (нагрівання повітря підвищує цю
здатність, так як зменшує відносну вологість повітря). Після того, як
повітря відібрало вологу з деревини, воно збільшує власну вологість,
насичуючись. Через деякий час воно не може більше поглинати вологу
і його замінюють менш вологим повітрям для продовження процесу
сушіння.
Сушарка - це рентабельне вкладення капіталу. Завдяки їй різко
скорочуються складські витрати завдяки скороченню часу, що
витрачається на сушіння. Можливість змінювати "клімат" у межах
сушильних камер дозволяє одержати готовий продукт високої якості,
при найменшому часі сушіння. Крім того, кінцевий продукт буде не
тільки висушеним до потрібної вологості, але і стабілізованим.
План сушильної установки:
- насамперед потрібно спеціальне приміщення для розміщення
пиломатеріалів - сушильна камера;
- потім необхідна система для переміщення повітря в напрямку
до пиломатеріалів - вентиляційна установка;
- повітря що циркулює необхідно підігрівати - нагрівальна
установка;
- крім того необхідна ще установка для зволоження повітря.
Весь комплекс передбачає ще й наявність відповідних приладів,
що контролюють режим роботи сушарки. Нам необхідна система
виміру вологості деревини, щоб знати в будь-який момент часу реальну
вологість деревини що сушиться, підбирати відповідний "клімат" на
протязі сушіння і закінчити сушіння при досягненні потрібної кінцевої
вологості. Крім того, нам потрібні зонд усередині камери й термометр
ззовні, щоб знати температуру повітря усередині і ззовні камери, тому
що температура є надзвичайно важливим і необхідним параметром,
яким, однак, варто управляти з обережністю. І врешті-решт, нам
потрібно контролювати вологість повітря, що наряду з температурою,
визначає "клімат", тобто необхідні ще один зонд у камері й гігрометр
ззовні.
Навіть із короткого опису стає зрозумілим, що сушильна
установка - це досить складний пристрій. Вона являє собою самий
дійсний механізм, спроектований і сконструйований для цілком певних
цілей.
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СЕКЦІЯ 5
«КОМПЮ’ТЕРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ
УПРАВЛІННЯ ОБЛАДНАННЯ ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОГО
ВИРОБНИЦТВА»
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УДК 676.01
ПРОЦЕС ТЕПЛОПРОВІДНОСТІ ПАПЕРУ
студент О.М. Лисенко, проф., к.т.н. В.М. Марчевський,
Національний технічний університет України
“ Київський політехнічний інститут“

Стратегічним напрямом України в целюлозно-паперовому
виробництві є збільшення випуску продукції і зменшення витрат
паливного газу. Тому робота, метою якої є експериментальне дослідження
і фізико-математичне моделювання процесу перенесення тепла в плоских
шарах вологого паперу, направлена на вирішення вказаної проблеми
шляхом використання більш точних значень коефіцієнта теплопровідності
вологого паперу та картону в процесі їх нагріву і сушіння, є актуальною.
Досліди по визначенню коефіцієнта теплопровідності λ планується
провести при стаціонарному тепловому режимі, тобто
диференціальне рівняння теплопровідності має вигляд:
q
a∇2t + v = 0 ,
cρ

∂t
= 0 [1]. Тоді
∂τ

(1)

2
де а – коефіцієнт температуропровідності, м с ; с – теплоємність
; ρ – густина тіла, кг 3 . Оскільки внутрішні
одиниці маси, Дж

( кг ⋅ К )

м

джерела енергії відсутні ( qv = 0 ), то рівняння (1) спроститься до вигляду:
∇ t=0
2

або

∂ 2t ∂ 2t ∂ 2 t
+
+
= 0.
∂x 2 ∂y 2 ∂z 2

(2)

Рисунок 1 – Однорідна пласка стінка
При стаціонарному режимі в нашому випадку, в ізотропних дисках

δi

і з постійним коефіцієнтом λ , температури на зовнішніх
поверхнях стінок будуть постійними ( tc1 = const , tc2 = const ). В таких
умовах температура t буде змінюватися тільки в напрямку,
перпендикулярному площинам поверхні дисків (Рисунок
1), тобто
товщиною

∂t ∂t
=
= 0 . В зв’язку з цим рівняння (2) прийме вигляд:
∂x ∂y
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∂ 2t
= 0.
(3)
∂z 2
Граничні умови в даній задачі будуть такі:
z = 0 t = tc1 ⎫⎪
⎬
(4)
z = δ t = tc2 ⎪⎭
Рівняння (3) і умови (4) дають повну математичну модель процесу.
Після подвійного інтегрування (3) і деяких перетворень отримаємо закон

розподілу температур по товщині стінки: t = tc −
1

tc1 − tc2

δ

z . Для визначення

кількості тепла q , яке проходить через одиницю поверхні стінки за
одиницю часу в напрямку осі Oz, скористаємося законом Фур’є, згідно
∂t tc1 − tc2
∂t
=
якому q = −λ . Враховуючи, що
, після підстановки значення
∂z
δ
∂z
∂t
у вираз закону Фур’є отримаємо:
∂z
q=

λ
(t − t ) .
δ c c
1

(5)

2

З рівняння (5) знаходимо коефіцієнт теплопровідності : λ =
де q – густина теплового потоку, Вт

м2

qδ
,
tc1 − tc2

; δ – товщина стінки, м ;

tc1 , tc2 – температури зовнішніх поверхонь стінки, град. K .
Для дослідження теплопровідності розроблена установка (Рисунок
2), яка складається з нагрівача 1, корпуса 2, дослідного зразка 3, двох
текстолітових дисків 4, мідного диска 5, сітки 6, цифрового перетворювача
7, інформація якого виводиться на екран комп’ютера 8.

Рисунок 2 – Схема лабораторної установки для дослідження
теплопровідності
Перелік посилань
1.
Исаченко В. П. и др. Теплопередача. Учебник для вузов,
Изд. 3-е, перераб. и доп. М., “Энергия”, 1975.
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УДК 676.056.42
ПРОЦЕС ПРЕСУВАННЯ ПАПЕРОВОГО ПОЛОТНА З РОЗРОБКОЮ
НОВОГО ОБЛАДНАННЯ
студент Дзюба М.Г., проф., к.т.н. Марчевський В.М.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
При проектуванні нових і модернізації діючих папероробних і
картоноробних машин однією із важливих задач являється вибір
раціональної схеми пресової частини, яка забезпечує максимальну кінцеву
сухість паперу.
Економічне значення пресування дуже важливе. Робота пресової
частини папероробної машини оцінюється по кінцевій сухості паперового
полотна. Сухість паперу після пресів визначає вартість сушіння, а розподіл
вологи впливає на однорідність паперу і його якість. Відомо, що
збільшення сухості паперового полотна після пресів на 1% дозволяє
понизити витрати пару в сушильній частині машини на 4–5%.
Висушування в 10–15 разів дорожче видалення такої же кількості води
механічним віджиманням на пресах.
Метою роботи є інтенсифікація процесу пресування паперового
полотна шляхом використання індукційного підігріву валів пресу, а також
заміна відсмоктуючих валів на жолобчаті.
Об’єкт дослідження – процес гарячого пресування паперового
полотна.
Предмет – дослідження кінетики пресування паперового полотна.
Задачі дослідження:
- розробити фізичну і математичну моделі процесу;
- розробити і виготовити лабораторно-дослідну установку.
Для проведення дослідження розроблено лабораторну установку
(Рисунок 1).
Верхній вал 2 нагрівається електроіндукційним пристроєм до
температури 250–400°С. Максимальна сухість паперового полотна, яка
досягається нагрітим до такої температури валом наближається до 80%.
Використання жолобчатих валів дозволяє зменшити гідравлічний
опір фільтрації пари і води через сукно і відповідно збільшити швидкість
пресування. Застосування двох сукон дозволяє замінити гранітний вал на
звичайний металевий вал, складність виготовлення і вартість якого буде
набагато меншою за виготовлення гранітного валу.
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1 – вал жолобчатий приводний; 2 – вал пустотілий; 3 – індукційний
нагрівач; 4 – сукно нижнє; 5 – сукно верхнє; 6 – піддон; 7 – пірометр; 8 –
амперметр; 9 – вольтметр; 10 – паперове полотно
Рисунок 1 – Схема дослідної установки
Використання такого пресу поліпшить ефективність роботи пресової
частини, у багато разів зменшить затрати на сушильній частині, знизить
вартість на окремі вузли папероробної машини.
Результати роботи можуть бути використані студентами
спеціальності «Обладнання лісового комплексу» при конструюванні
пресової частини папероробної машини.
Перелік посилань
1. Чичаев В.А. Оборудование целлюлозно-бумажного производства –
М.: Лесная промышленность, 1981. 264 с.
2. Новиков Н.Е. Прессование бумажного полотна – М.: Лесная
промышленность, 1972. 240 с.
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УДК 676.2.056.23
ВИКОРИСТАННЯ ІНФРАЧЕРВОНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ
ДЛЯ НАГРІВАННЯ ТА СУШІННЯ ПАПЕРУ
студент Загребельна Ю.І., проф., к.т.н. Марчевський В.М
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
При виробництві паперу найважливішим і найважчим процесом є
сушіння паперового полотна. Відомо, що сушильна частина є найбільш
енерго- та металоємкою, тому постає необхідність інтенсифікації процесу
сушіння.
Найбільш поширеним у промисловості методом сушіння є
контактний спосіб. Підвищення температури пара, за допомогою якого
обігріваються сушильні циліндри, обмежене допустимим значенням тиску
і способами відводу конденсату від сушильних циліндрів.
Раціональним способом отримання високої температури для сушіння
паперу є випромінювання. Інфрачервоне випромінювання ( ІЧ ) проникає у
об’єм матеріалу, тим самим нагріваючи одночасно як верхні, так і нижні
шари паперового полотна.
Мета роботи: дослідження процесу сушіння паперового полотна з
застосуванням ІЧ випромінювання, розробка методики інженерного
розрахунку параметрів ІЧ-сушарки, оптимальної по витратам
електроенергії.
Задачі дослідження: проведення експериментів для визначення
впливу параметрів процесу на швидкість прогріву і сушіння.
Для проведення дослідів створена лабораторна установка, яка
включає ІЧ випромінювач потужністю 0,2 кВт., ваги дискретністю 0,001г.,
які підключені до персонального комп’ютера. У процесі роботи зразок
паперу піддається опроміненню, а на комп’ютер автоматично надходять
значення зміни його маси, згідно яких в програмі excel будується графік
сушіння і знаходяться кінетичні параметри процесу сушіння.
Попередні досліди показують, що зі збільшенням теплового потоку
збільшується швидкість сушіння; період прогріву залежить від маси
квадратного метру паперу і вологовмісту, при збільшенні цих показників
час прогріву збільшується.
Результати можуть бути використані студентами спеціальності
«Обладнання лісового комплексу» при конструюванні сушильних частин
папероробних машин.
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Перелік посилань
1. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии:
Учебник
для вузов. Изд.2-е. В2-х частях.: Часть 1. Теоретические основы процес
сов
химической технологии. Гидромеханические и тепловые процессы и
аппараты. М.: Химия, 1995. – 400с.: ил.
2. Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты в химической
технологии. –
М.: Химия, 1971. 784 с.
3. Чичаев В.А. Оборудование целлюлозно-бумажного производства – М.:
Лесная промышленность, 1981. 264 с
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УДК 676.2.065.5
ПРОЦЕС НАГРІВАННЯ КАРТОНУ У ВИРОБНИЦТВІ ГОФРОТАРИ
студент А.З. Кравчук, проф., к.т.н. В.М. Марчевський
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
На гофроагрегаті для нагріву картону використовують пару з тиском
до 1,8 МПа, на виробництво якої витрачається значна кількість природного
газу. Зважаючи на те, що газ дорогий і його кількість лімітована, а
виробництво електроенергії в Україні має значні потужності, тому заміна
парового нагрівання на електро-індукційне є проблемою актуальною.
Мета роботи – дослідження кінетики процесу нагрівання картону для
промислового впровадження.
Об’єктом дослідження є процес нагрівання картону на валах
гофроагрегатів у виробництві гофротари.
Предметом дослідження є кінетика процесу нагрівання.
Задачі дослідження наступні: розробка фізичної та математичної
моделей; на основі них проектування лабораторної установки нагрівання
картону у виробництві гофротари.
Фізична модель процесу нагрівання описується диференціальним
рівнянням нестаціонарної теплопровідності для циліндричного валу з
відповідними межовими та початковими умовами.
Диференціальне рівняння нестаціонарної теплопровідності має
вигляд:
⎛ ∂ 2t 1 ∂t ⎞
∂t
= a ⋅⎜ 2 + ⋅ ⎟,
∂τ
r ∂r ⎠
⎝ ∂r
де t– температура в відповідному елементарному об’ємі;
τ – тривалість нагрівання;
r – радіус валу;
а – коефіцієнт температуропровідності.
Для розв’язання цього рівняння сформульовані такі умови
однозначності – початкові, які задаються у вигляді закону розподілу
температур всередині тіла в початковий момент часу, і межові умови, які
характеризують процеси, що відбуваються на межах тіл.
Початкові умови:
τ0 = 0

t0 = t п
де τ0 – початковий час;
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t0 – початкова температура поверхні валу;
tп – температура поверхні валу.
Межові умови:
- межові умови другого роду – на ділянці нагрівання валу:
q = const .
Величина теплового потоку на поверхні тіла постійна в будь-який
момент часу. Нагрівання валу гофроагрегата відбувається за допомогою
індукторів;
- межові умови третього роду – на ділянках контакту з
навколишнім середовищем та з картоном:
dt
−λ ⋅ = α ( t п − t к ) ,
dr
де λ – коефіцієнт теплопровідності;
α – коефіцієнт тепловіддачі;
tп, tк – температури поверхні валу і відповідно навколишнього
середовища.
Дослідна установка (рисунок 1) включає в себе пустотілий вал, який
приводиться двигуном постійного струму, що дозволяє міняти число
обертів валу; амперметр; вольтметр на напругу 220 В; пристрій для
вимірювання температури – пірометр. Пірометр – це портативний
неконтактний термометр, який має широкий температурний діапазон, від 32 до 530°С.

6
4

A
V

5
3
2
1

1 – вал гріючий; 2 – картонне полотно; 3 – пірометр; 4 – індуктор;
5 – вольтметр; 6 – амперметр.
Рисунок 1 – Схема дослідної установки
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УДК 662.638
ОДЕРЖАННЯ БІОГАЗУ З ВІДХОДІВ
ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВОГО ВИРОБНИЦТВА
студент Мазепа Ю.В., доц., к.т.н. Семінський О.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Використання вторинної сировини є найбільш прогресивним
способом утилізації промислових відходів. Він широко застосовується в
целюлозно-паперовій промисловості, і полягає в переробці макулатури з
метою одержання волокнистої маси і використання її при виробництві
нової продукції. Сучасні технології дозволяють створювати композиції
паперової маси з вмістом до 90 % макулатурної маси. Але в результаті
переробки макулатури утворюється близько 20% відходів (скопу), які
потребують утилізації. Наприклад, на ОАО «Київський КБК» щорічно
утворюється до 30 тис. т відходів по абсолютно сухій речовині [1].
Найдоцільнішим способом утилізації відходів було б їх повторне
використання у виробництві паперової продукції. Але відділення дрібного
волокна потребує додаткових витрат енергії, а введення його до складу
паперової маси суттєво знижує фізико-механічні показники паперу та
картону. Крім того, після відділення дрібного волокна знову залишаються
тверді відходи, які потребують утилізації. Тому, на сьогодні для утилізації
скопу широко використовують спалювання та захоронення на
звалищах [2]. Однак, обидва ці способи не є енергетично раціональними і
результати їх впровадження несуть в собі екологічну небезпеку [3]. Таким
чином, впровадження екологічно безпечного способу утилізації і розробка
відповідного обладнання є актуальними.
Використання біоенергії – важливе питання енергетичної безпеки за
зростаючих світових цін на енергоресурси. Відновлювана енергетика
створює нові можливості для українського сільського та лісового
господарства [4], а створення екологічно безпечних, безвідходних
виробництв є основним шляхом розв’язання проблеми раціонального
використання природних ресурсів і охорони навколишнього середовища
від промислових забруднень.
Метою роботи розпочатої на кафедрі машин та апаратів хімічних і
нафтопереробних виробництв є дослідження процесу одержання біогазу з
скопу.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі задачі:
- розробити технологію переробки скопу;
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- створити дослідну установку для дослідження процесів переробки
відходів;
- дослідити швидкість виділення біогазу при переробці відходів і
можливості інтенсифікації процесів;
- визначити кількість біогазу, одержаного в результаті переробки
скопу;
- встановити енергетичну цінність одержаного біогазу;
- скласти методику розрахунку обладнання.
Промислове впровадження біотехнології переробки скопу дозволить
підприємствам заробляти на власних відходах, замість того, щоб платити
за їх вивезення та утилізацію.
Перелік посилань
1. Тахтуев Б.Г.
Переработка
отходов
картонно-бумажных
производств // Тезисы докладов 2-й Международной конференции
"СОТРУДНИЧЕСТВО ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОТХОДОВ",
9-10февраля 2005 г., г. Харьков. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2005. – 392 с.
2. Равич Б.М. Комплексне використання сировини і відходів. – М.:
Хімія, 1988. – 280 с.
3. Гришин А.С., Новиков В.Н. Промислові і побутові відходи.
Зберігання, утилізація, переробка. – М.: ФАИР-ПРЕС, 2002. – 336 с.
4. Гелес И.С. Древесная биомасса и основы экологически
приемлемых технологий ее химико-технологической обработки. –
Петрозаводск, 2001 – 382 с.
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УДК 661.185.8
ФЛОТАЦІЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАКУЛАТУРНОЇ МАСИ
студент Холодченко Н.В., доц., к.т.н. Семінський О.О.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Різке збільшення використання макулатурної маси в композиціях
багатьох видів паперу видкрило для паперової промисловості широке
джерело сировинних матеріалів. Впровадження сучасних технологій і
високоефективного обладнання для переробки макулатури дозволяє
одержувати волокнисту масу достатньо високої якості для максимального
заміщення нею первинного волокна в композиціях паперу і картону.
Найбільша частка макулатури, що переробляється, припадає на
типографські види, які забруднені друкарською фарбою і різними
домішками, без видалення яких неможливо забезпечити дотримання
оптичних показників кінцевої продукції в заданих межах. Найбільш
перспективним і продуктивним технологічним рішенням для очищення
макулатурної маси є флотація, при якій відбувається селективне видалення
гідрофобних частинок [1]. Включення флотації в технологічну схему
переробки макулатури особливо необхідне у випадку підготовки
волокнистої маси, призначеної для виробництва санітарно-побутових видів
паперу, до чистоти яких пред'являються підвищені вимоги.
Флотація сприяє покращенню білизни і чистоти макулатурної маси
внаслідок видалення агломератів колоїдних частинок шляхом введення
тонкодиспергованих бульбашок повітря, на поверхні яких за рахунок сил
міжмолекулярного зчеплення налипають частинки забруднювачів. Піна,
утворена в результаті аерації піднімається і видаляється з поверхні
маси [2]. Дрібні волокна з невідділеними частинками друкарської фарби
при флотації спливають більш інтенсивно, ніж волокна без друкарської
фарби, через це скорочення втрат волокна залежить від ефективності
відділення частинок друкарської фарби. Однак збереження дрібних
волокон знижує білизну макулатурної маси, оскільки їх розвинена
поверхня адсорбує частинки друкарської фарби. Скорочення втрат твердих
речовин при флотації потребує більш повного відділення частинок
друкарської фарби і зольних елементів від дрібних волокон при
розволокненні макулатури і диспергуванні маси [3].
Ефективність флотації залежить від концентрації волокна, розміру
відділених гідрофобних частинок, об'єму повітря, що подається, розміру
бульбашок, рівномірності їх розподілення і швидкості переміщення в
об’ємі макулатурної маси. Інтенсифікувати очищення маси можна за
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рахунок введення флотаційних агентів. Однак, максимально ефективно
проводити процес неможливо без знання кінетичних закономірностей
флотації для окремих видів макулатури і умов одержання маси.
Метою дослідження флотації є встановлення залежностей, що
дозволять визначати швидкість протікання процесу для різних видів
макулатури і їх використання для складання методики розрахунку
обладнання.
Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні задачі:
– виявити більш доцільний спосіб проведення процесу флотації для
очищення макулатурної маси;
– сформувати уявлення про фізичні закономірності протікання
процесу, на основі яких сформулювати і розв’язати математичну
модель;
– побудувати фізичну модель і провести експериментальні
дослідження процесу;
– провести апробацію результатів теоретичних досліджень і
встановити ступінь їх адекватності;
– скласти методику розрахунку флотаційної установки.
Перелік посилань
1. Пузырев С.С. Ресурсосберегающая технология переработки
макулатуры. // «Леспром». – №5 . – 2006. – С. 90-97.
2. Петрук В.Г. Основи екології. – Вінниця: ВНТУ, 2006. – 133 с.
3. Ковалева О.О. Удаление печатной краски методом флотации. //
«Леспром». – №9. – 2007. – С. 138-140.
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УДК 676.05
МОДЕРНІЗАЦІЯ СУШИЛЬНОЇ ЧАСТИНИ КАРТОНОРОБНОЇ
МАШИНИ
студент Галстян А.С., асист. Новохат О.А.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
В целюлозній промисловості сушіння паперу є однією з найбільш
енергозатратних стадій виробництва, а сушильна частина картоноробної
машини займає перше місце серед вузлів по металоємності. Тому
вдосконалення конструкції сушильної частини картоноробної машини з
метою підвищення її компактності та зменшення енергозатрат є
актуальною задачею.
Для вирішення цієї задачі на основі аналізу даних патентного
пошуку та науково-технічної інформації запропоновано модернізацію
сушильної частини сутність якої полягає в наступному:
1) в сушильній частині для покращення притискання полотна паперу
до поверхні циліндра використовують сушильні сукна, які
створюють опір вивільненню вологи. Для покращення
випаровування традиційне сукно доцільно замінити на синтетичну
сітку, яка є більш ефективною.
2) накопичення вологи в міжциліндровому зазорі призводить до
зростання парціального тиску парів вологи, в наслідок чого
уповільнюється сушіння, тому для збільшення конвективної
складової сушіння доцільно поворотні валики замінити на
продувні.
3) чистота поверхні циліндра відіграє важливу роль у процесі
теплопередачі, тому для збереження сталого коефіцієнта
тепловіддачі розроблено шабер з механічним приводом.
4) при контактному сушінні волога з сушильного полотна разом з
повітрям розповсюджується по всьому об’єму внаслідок чого
вологовміст збільшується, що погіршує сушіння. Щоб
парціальний тиск парів не перевищував критичної величини,
вологе повітря повинно безперервно видалятись і замінюватися
свіжим з меншим вологовмістом. Для досягнення цієї мети
запропоновано встановити ковпак з рекуперацією тепла.
Таким чином запропонована модернізація сушильної частини
дозволить з мінімальними капіталовкладеннями зменшити витрати енергії
при сушінні паперового полотна на пресовій частині папероробної
машини.
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Перелік посилань.
1. Примаков С. Ф., Барбаш В. А. Технология бумаги и картона: Учебное
пособие для вузов. – М.: Экология, 1996. – 304 стр.
2. Чичаев В. А. Оборудование целлюлозно-бумажного производства. М.:
Лесная промышленность в двух томах. Том 1. Оборудование для
производства волокнистых полуфабрикатов, 1981, – 398 с.
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ПРЕСОВА ЧАСТИНА КАРТОНОРОБНОЇ МАШИНИ З
МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ВАЛА З ГЛУХИМИ ОТВОРАМИ
студент Дацюк Б.І. асист. Зайцев С.В.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

Зростання виробництва паперу та картону призводить до збільшення
використання різних джерел енергії які є на сьогоднішній день меньш
доступні з економічноі та екологічної точки зору. Процесс зневоднення
картонного полотна є дуже енергоємкий, тому дуже важливо якомога
більше відбірати вологи на всіх етапах його формування. Таким чином
пресова частина відіграє важливу роль у процессі зневоднення, а
вирішення
проблеми інтенсифікації процессу зневоднення є дуже
актуальним.
Пресова
частина
виконана
із
урахуванням
забезпечення
максимального зневоднення картоного полотна до сушильної частини, при
цьому повинна зберігатись структура полотна, а отже і його физикомеханічні показники. В залежності від продуктивності пресова частина
може складається з двох або трьох пресів. Нижні вали пресів обгумовані,
верхні, – гранітні. Притиск і відведення верхніх валів здійснюється
пневматичними механізмами. Віджимні вали з глухими отворами у
порівнянні зі звичайними відсмоктуючими валами мають ряд переваг :
‐ відсутність потреби на створювання вакуума
‐ простота конструкції
‐ здійснюється поперечна фільтрація відпресованої вологи
‐ досягається рівномарна вологість картоного полотна по
ширині
‐ збільшення тиску в зоні пресування
Метою данної роботи є модернізація пресової частини картоноробної
машини, яка полягає у заміні вала з глухими отворами які мають
ціліндричну форму на вал з глухими отворами які мають форму зрізанного
конуса. В наслідок цього збільшиться витіснення вільної вологи з
картоного полотна, продуктивність картоноробної машини та зменьшиться
витрата електроенергії.
Особливість конструкції вала полягає в тому, що на звичайному
нижньому валі з твердим гумовим облицюванням нанесені глухі отвори
які мають форму зрізаного конуса з діаметром 0,3-0,5 мм і глибиною 10-14
мм з проміжками між ними 5 мм. Ці отвори на тілі вала слугують для
прийому води, відпресованої пресом з картоного полотна і сукна. За
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рахунок їх форми відпресована волога без перешкод і з малим
гідравлічним опором поступає в отвори і викидуєтся з них за рахунок
відцентрової сили. В порівнянні з сухістью паперу на звичному пресі ця
конструкція дає змогу збільшити сухість паперового полотна на 2-4%.
Проведено аналіз шкідливих та небезпечних факторів які можуть
виникнути при роботі першого преса.
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ПРЕСОВА ЧАСТИНА КАРТОНОРОБНОЇ МАШИНИ З
МОДЕРНІЗАЦІЄЮ ВАЛА ЖОЛОБЧАТОГО
студент Заєць Д.С., ст. викл. Петров В.В.
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
Інжинерно-хімічний факультет

Якість картону і продуктивність картоноробних машин в значній мірі
залежить від ефективності та інтенсивності зневоднення полотна картону
на пресовій частині машини. На деяких машинах експлуатуются преси
застарілих конструкцій, які не забеспечують високу сухість картону після
пресування, що зумовлює великі витрати тепла на висушування
невідпресованої води. Тому модернізація пресової частини є актуальною.
Збільшення сухості на 1 % в пресовій частині дає змогу зменшити
затрати пару на 5 % в сушильній частині.
Залежно від продуктивності пресова частина складається з двох або
трьох пресів. Перший прес може бути виконаний відсмоктуючим. Нижні
вали пресів гумові, верхні, – гранітні. Притиск і відведення верхніх валів
здійснюється пневматичними механізмами. Внаслідок цього збільшилося
витіснення вільної вологи з картоного полотна, збільшилась
продуктивність
картоноробної
машини,
зменшились
витрати
електроенергії.
Метою роботи є модернізація вала жолобчатого картоноробної
машини, яка полягає у заміні вала звичайного вітсмоктуючого на вал
"Вента-Ніп"(Venta-nip). Модернізація преса полягає в досконаленні
процесу очистки вала в процесі пресування за допомогою води та повітря.
Запропонований вал у складі пресу дозволить збільшити сухість картону
на виході з неї, продуктивність картоноробної машини і зменшити затрати
енергії.
Досвід експлуатації пресів с жолобчатим валом показав, що вони
мають ряд переваг :
‐ зниження вартості установки, зменшення експлуатаційних витрат,
при цьому збільшуєтся сухість паперу, відсутність витрат на
створення вакуума , досягаєтся рівномірна волгість паперу по
ширині, збільшуєтся тиск пресування не викликає роздавлювання
сукна і маркування паперу [4].
Особливістью конструкції преса "Вента-Ніп"(Venta-nip) полягає в
тому , що на звичайному нижньому валі з твердою гумовою облицьовкою
нанесені спіральні канавки шириною 0,5-0,6 мм и глибиною 2,5-3,2 мм з
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проміжками між ними 2,5 мм ( або 8 канавок на 1 дюйм ). Ці канавки на
тілі вала слугують для прийому води, віджатої пресом з паперу і сукна.
Верхній вал забезпечує більш мягку гумовою твердість пунктів по ПуссейДжонсу. Відводячи з паперу і сукна, вода безперешкодно и малими
гідравлічними опорами, ніж в відсмоктуючому валі, поступає в канавки і
викидуєтся з них за рахунок відцентрової сили. В порівнянні з сухістью
паперу на відсмоктуючому пресі ця конструкція дає змогу збільшити
сухість паперового полотна на 2-4%, при цьому зменшуєтся витрати
енергиї на вакуум-насоси.
В проекті проаналізовано існуючі конструкції пресових валів, що
задовольняють вимогам сучасної промисловості.
Проведено аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів,
що можуть виникнути при роботі преса , виконано відповідні розрахунки
щодо забезпечення вимог охорони праці. Розроблено та обгрунтовано
схему автоматизованого керування пресовою частиною.
Перелік посилань :
1. Справочник механика ЦБП , М.И. Калинина, Москва "Лесная
промышленость" 1983г., 551с.
2. Оборудование ЦБП Бумагоделательных машин, том 2, В.А. Чичаев,
Москва "Лесная промышленость", 1981г., 262с.
3. Справочник бумажника, том 2, А.А. Алексеев, Москва "Лесная
промышленость", 1965г., 857с.
4. Технология бемаги, второе издание, С.Н. Иванов, Москва "Лесная
промышленость", 1970г., 696с.
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УДК 676.05
ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРЕСОВИХ ЧАСТИН
ПАПЕРОРОБНИХ МАШИН
студент Котляр К.М., асист. Мельник О.П.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
В Українській папероробній промисловості середня сухість
паперового полотна після пресових частин папероробних машин становить
30 – 40 %. На висушування кінцевої вологи після пресів витрачається
значна кількість гріючої пари (2 – 2,5 кг/кг висушеної води). Тому робота
направлена на збільшення кінцевої сухості паперового полотна є
актуальною.
Для збільшення сухості паперового полотна можна проводити заміну
пресового вала звичайної конструкції так званим відсмоктуючим валом. Це
дасть можливість збільшити кінцеву сухість паперового полотна до 45 – 50
%, однак використання згаданого типу валів призведе до збільшення
енергозатрат на створення вакуму та ускладнить експлуатацію та
обслуговування пресової частини. Використання пресів з розширеною
зоною пресування не принесе значного збільшення кінцевої сухості, але
може використовуватись у поєднанні з іншими методами для її
підвищення.
При використанні так званих гарячих пресів можна досягти значного
збільшення сухості паперового полотна до 65 – 75 %. Для досягнення
вказаної сухості поверхню верхнього пресового валу нагрівають до 250 –
300 °С. Це дозволяє створити тиск пари в пресовому захваті, що значно
інтенсифікує процес зневоднення за рахунок сумісної дії тиску водяної
пари та зусиль притискання в захваті преса.
Використання гарячих пресів дозволить економити на висушуванні
паперу, на папероробній машині середньої продуктивності (15 т/год),
близько 3000 м3/год паливного газу.
Перелік посилань.
1. В. М. Марчевський, Л. Г. Воронін, О.П. Мельник, М. Ю. Максименко.
Зменшення шкідливих викідів папероробних машин. Збірка тез
доповідей Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів,
аспірантів та молодих вчених „Екологія. Людина. Суспільство” (16-20
травня 2007 р. м. Київ) – Київ: НТУУ „КПІ”, 2007.
2. В.М. Марчевський, О.П. Мельник. Екологічно безпечний та
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енергоефективний процес зневоднення паперового полотна. Збірник
матеріалів І міжнародного конгресу «Захист навколишнього
середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування».
Видавництво Національного университету «Львівська політехніка».
Львів 28-29 травня 2009 р.
3. Примаков С. Ф., Барбаш В. А. Технология бумаги и картона: Учебное
пособие для вузов. – М.: Экология, 1996. – 304 стр.
4. Чичаев В. А. Оборудование целлюлозно-бумажного производства. М.:
Лесная промышленность в двух томах. Том 1. Оборудование для
производства волокнистых полуфабрикатов, 1981, – 398 с.
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УДК 676.05
МОДЕРНІЗАЦІЯ ТАМБУРНИХ ВАЛІВ
студент Мулярська О.М. , асист. Мельник О.П.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»

Вал тамбурний (Рисунок 1) призначений для намотування на нього
рулону паперу на накаті і подальшого транспортування рулону до
поздовжньо – різального верстата.
Вал є сталевою трубою із заправленою в неї чавунними та сталевими
цапфами. Вал динамічно відбалансований. У корпусі тамбурний вал
встановлений на підшипниках кочення – по два радіальносферичні
підшипники в кожному корпусі. На кінці валу напресовані напівмуфти,
якими вал з’єднується з приводом розгону поздовжньо – різального
верстата. При установці тамбурного валу в заправні важелі накату
зовнішня циліндрична поверхня напівмуфти торкається з колесом
розгінного пристрою, завдяки чому вал обертається. Напівмуфти
встановлені з обох кінців тамбурного валу, що дозволяє встановлювати
намотаний вал на поздовжньо-різального верстат як з лівим так і з правим
приводом.
Існує проблема пошкодження тамбурними валами циліндру накату.
Для вирішення цієї проблеми доцільно покрити гумою тамбурні вали.
Таким чином поверхня циліндра накату при відпуску на нього тамбурного
вала не буде пошкоджуватись.
Для поліпшення умов заправки на швидкохідних машинах
передбачена можливість розгону тамбурного валика до циліндра накату.
Такий розгін здійснюється за допомогою допоміжного електро- або
пневмодвигуна або за допомогою ремінної передачі з натяжним роликом,
що приводиться в рух від циліндра накату.
В процесі експлуатації накату, виникає проблема зі своєчасною
подачею тамбурних валів в робочі важелі. Спосіб подачі є періодичним.
Для вирішення цієї проблеми встановимо батарею з тамбурних валів та
механізм для їх автоматичної та безперервної подачі.
В даному проекті для покращення роботи накату запропоновано
новий спосіб подачі тамбурних валів. Спроектовано механізм для
автоматичної подачі тамбурних валів, який забезпечує більш зручний та
надійний спосіб їх подачі оскільки він являється постійним, а не
періодичним [1,2]. Запропоновано нову конструкцію шабера для
автоматичного обриву паперового полотна та повітряні сопла – такий
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спосіб обриву дає можливість усунути виникннення браку при
перезаправці, який виникає на тамбурному валу коли сопла, за допомогою
потоку повітря, закидають петлю з полотна паперу на вал.

1 – сталева труба; 2 – патрон; 3 – цапфа; 4 – корпус; 5 – напівмуфта.
Рисунок 1 – Тамбурний вал
Перелік посилань.
1. Справочник технолога – машиностроителя. Т 1 и 2 / под ред.
А.Г.Кисиловой и Р.К.Мещерякова – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:
Машиностроение, 1985-1986 г.
2. Бумагоделательный и отделочные машины. Изд. 2-е, перераб. и
доп. И.Я. Эйдлин. М.: «Гослесбумиздат» 1962 г., 686 с.
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ЗГУЩУВАЧ ШАБЕРНИЙ
студент Павловський І.А. асист. Зайцев С.В,
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

Україна має достатньо великі лісові ресурси, тому однією з
найважливіших задач розвитку вітчизняної перероблюючої промисловості
слід вважати целюлозно-паперове виробництво. Основною сировиною
целюлозо-паперового виробництва була деревина із сосни и ялини.
Сучасна техніка широко використовує листяні породи, що дозволяє
розширити сировинну базу і більш раціонально використовувати лісові
ресурси. Однією із складових частин паперової маси є деревна маса. Маса
деревини є найбільш дешевою у виробництві, крім того вона не забруднює
навколишнє середовище і тому являється найбільш перспективною
складовою частиною при виробництві паперу. Світова практика свідчить
про те, що деякі види паперу можуть вироблятися тільки з 100% маси
деревини.
Технологічний процес виробництва деревної маси залежить від
потрібної якості маси, властивостей деревини, що оброблюється,
обладнання деревинно-масного заводу та ін. Одним із найважливіших у
схемі виробництва деревної маси є процес згущення, який ґрунтується на
розділені волокнистої суспензії за допомогою фільтрувальної перегородки
на вологий осад та рідку фазу – фільтрат. При цьому фільтрат з деякою
частиною мілкого волокна проходить через перегородку, а згущена маса
відкладається на її поверхні, де утворюється шар волокна, який
безперервно видаляється. Рушійною силою процесу згущення є різниця
тисків по обох сторонах фільтрувальної перегородки. Для процесу
згущення, в залежності від виду волокнистих напівфабрикатів і необхідної
ступені їх згущення, може використовуватись різне обладнання : вакуумні
та дискові фільтри; гвинтові, дискові та барабанні преси; шаберні та
безшаберні згущувачі. Згущувачі – апарати безперервної дії для
концентрування розбавленої волокнистої маси шляхом зневоднення. В
нашій країні найбільш широко використовуються шаберні згущувачі, які
дозволяють збільшувати концентрацію маси від 0,2… 1,07% до 1,5…3,0%.
На Рисунок 1 зображена схема розташування згущувача в процесі
виготовлення паперу та картону.
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Рисунок 1. Технологічна схема згущувача.
1-згущувач шаберний; 2-насос маси; 3-басенй освітленої води; 4-насос
освітленої води; 5-басейн згущеної маси.
З цієї схеми видно, що згущувач є одним із головних пристроїв у
процесі виготовлення маси перед її надходженням на папероробну
машину, тому проектування нових згущувачів з високими економічними
та продуктивними показниками є важливою задачею для інженерів.
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УДК 621.928
ОЧИЩЕННЯ ПАПЕРОВОЇ МАСИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ
ПАПЕРУ
студент Паршаков М.Б., асист. Новохат О.А.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
Обсяги виробництва паперу в папероробній промисловості України
постійно зростають. Зростають також вимоги до якості паперу [1]. Для
цього необхідно забезпечити якісне очищення паперової маси в
підготовчому відділі. Тому розробка нових, а також вдосконалення
існуючих апаратів для очищення маси в наш час є актуальною задачею.
В
целюлозно
–
паперовій
промисловості
гідроциклони
використовуються для очищення паперової маси, яка подається на
сортувальне обладнання, гравітаційні згущувачі та папероробні машини.
Таке очищення є необхідним у зв`язку з тим, що наявні в паперовій масі
небажані включення призводять до ряду негативних наслідків, а саме до
пошкодження обладнання, обривів полотна на папероробних машинах,
значного погіршення якості паперу.
Гідроциклони набувають все більшого поширення, що пояснюється
рядом переваг: простотою конструкції, відносно невеликими розмірами та
вагою, високою продуктивністю, відсутністю рухомих частин, невисокою
вартістю.
Для очищення паперової маси використовують установки вихрових
очищувачів типу ОМ [2]. Схема процесу очищення зображена на Рисунок
1.
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1 - насос; 2- вихрові очищувачі паперової маси; 3- згущувач; 4- масний
басейн; 5- басейн оборотної води
Рисунок 1 – Технологічна схема очищення паперової маси
Очищена маса після первинних сортувалок з концентрацією 2,8 –
3,3% поступає в басейн, де розбавляється до концентрації 0,5%. З басейну
маса насосом 1 подається на вихрові очищувачі паперової маси.
Очищена на даних апаратах маса поступає на згущувач 3. Згущена
паперова маса концентрацією 4,5 – 6 % направляється в масний басейн 4, а
виділена під час згущення вода – в басейн оборотної води 5.
Забруднення, відділені від основної суспензії в пустотілих
корпусах вихрових очищувачів маси, відводяться на ще одну батарею
очищувачів. Очищена маса відводиться в потік очищеної маси, а відходи у
відвал.
За способом надання обертового руху суспензії гідроциклони можна
поділити на наступні основні групи: напірні (закриті), відкриті та роторні.
До напірних належать звичайні, бінарні, прямоточні, багатопродуктні
гідроциклони; до відкритих – діафрагменні гідроциклони; до роторних –
турбоциклони.
Для очищення паперової маси на обраній ділянці технологічної лінії
найкраще підходить напірний гідроциклон класичного типу середніх
розмірів. Цей апарат повинен мати конструкцію, яка б забезпечила
ефективне очищення маси невисокої (0,5 %) концентрації. Для цієї мети
доцільно обрати апарат зі спіралеподібним підведенням суспензії і досить
довгою циліндричною частиною для більш інтенсивного закручування
потоку всередині апарата.
Надалі дослідження мають бути спрямовані на підвищення
продуктивності очищувача маси. Дослідження слід здійснювати в
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напрямку покращення якості одержуваного продукту та зменшення
енергетичних затрат на реалізацію процесу.
Перелік посилань.
1. Примаков С. Ф., Барбаш В. А. Технология бумаги и картона:
Учебное пособие для вузов. – М.: Экология, 1996. – 304 стр.
2. Чичаев В. А. Оборудование целлюлозно-бумажного производства.
М.: 1988, -300 с.
3. Лесная промышленность в двух томах. Том 1. Оборудование для
производства волокнистых полуфабрикатов, 1981, – 398с.
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УДК 676.05
КАЛАНДР МАШИННИЙ. ШЛЯХИ МОДЕРНІЗАЦІЇ.
студент Сергійчук І.С., асист. Мельник О.П.
Національний технічний університет України
"Київський політехнічний інститут"
Для підвищення якості картону, надання йому відповідного
товарного вигляду і забезпечення довговічності його піддають обробці. Як
правило, всі види картону піддаються каландруванню безпосередньо в
оздоблювальній частині папероробної машини. Для цього в машину після
сушильної частини встановлюють машинний каландр. Він складається з
декількох металевих полірованих валів, розташованих один над одним.
Проходячи між ними, полотно картону стискається під дією зусиль
притискання. В результаті зменшується товщина і вирівнюється поверхня
картону, підвищується його гладкість, щільність і знижується пористість.
Але внаслідок значних розмірів валів дуже тяжко досягти бажаних
результатів, оскільки під дією сили тяжіння відбувається просідання
середньої частини валу, і порушується однорідність по товщині картону,
що є великим недоліком в подальшому його використанні.
Питання розробки, вдосконалення та модернізації нових та існуючих
конструкції
каландра шляхом підвищення
ефективності
його
використання, а також зниження енергозатрат є дуже актуальним.
Метою даної роботи є модернізація каландра машинного
картоноробної машини з розробкою двох валів з гідропідтримкою сорочки
та обдувом сорочки вала. Розроблюваний каландр дозволяє покращити
гладкість картонного полотна, досягти рівномірного профілю по всій
товщині полотна картону і підвищити продуктивність картоноробної
машини.
Для досягнення цієї мети сформульовано такі основні задачі:
- провести аналіз існуючих конструкцій та вибір складових частин, які
задовольняють вимогам сучасної промисловості;
- провести конструктивні розрахунки, необхідні для перевірки надійності
та працездатності основних елементів конструкції каландра;
- запропонувати шляхи вдосконалення конструкції каландра.
На даний момент запропоновано провести модернізацію каландра
машинного шляхом заміни верхнього та нижнього вала валами з
регульованим прогином, що дасть змогу збільшити і вирівняти лінійний
тиск в захваті валів. Для покращення показників каландрування та
зменшення кількості обривів картонного полотна доцільно встановити
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повітряні сопла які додатково нагрівають вал саме в тих його частинах, де
помічене незначне відхилення від товщини полотна картону і
забезпечують повне усунення вказаного недоліка.
Перелік посилань.
1. Примаков С. Ф., Барбаш В. А. Технология бумаги и картона: Учебное
пособие для вузов. – М.: Экология, 1996. – 304 стр.
2. Чичаев В. А. Оборудование целлюлозно-бумажного производства. М.:
Лесная промышленность в двух томах. Том 1. Оборудование для
производства волокнистых полуфабрикатов, 1981, – 398 с.

124

Збірник тез доповідей V всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених
Частина 2

УДК 676.05
МОДЕРНІЗАЦІЯ НАКАТУ ПАПЕРОРОБНОЇ МАШИНИ
студент Соломяннікова Т.М., асист. Мельник О.П.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Накат (Рисунок 1) є однією з важливих частин папероробної
машини. Чавунний циліндр накату діаметром 1100-1250 мм встановлений
на підшипниках кочення і обертається від приводу папероробної машини.
Кут захвату циліндра папером 70 - 80 o . Накат завершує всі операції по
виготовленню та обробці паперу на папероробній машині.

1 – циліндр накату; 2 – тамбурний валик; 3 – намотуваний рулон паперу; 4
– заправочні важелі; 5 – пневматичний циліндр заправочних важелів; 6 –
механізм повороту заправочних важелів; 7 – робочі опори тамбурного
валика; 8 – циліндр пневматичного притискача; 9 – шток циліндра; 10 –
розташування пневматичного циліндра при максимальному діаметрі
рулона.
Рисунок 1 – Накат з пневматичним притисканням рулона.
Для зменшення електризації і охолодження паперу всередину
циліндра подається вода, яка розбризкується через отвори в трубі, а
відводиться за допомогою нерухомого сифона, під дією стисненого
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повітря, яке подається в циліндр. Для збмрання і обслуговування сифона та
підшипникового вузла в лицьовій цапфі є люк. Мастило підшипників
циліндра накату консистентне [1].
В папероробній машині, яка працює на швидкості 1000 м/хв
виникає проблема перезаправки паперу. Традиційно перезаправка полотна
в накаті відбувається за допомогою канатиків, проте при таких високих
швидкостях такий спосіб неможливий. Тому замість заправки за
допомогою канатиків доцільно застосувати спосіб заправки з
автоматичним обривом паперового полотна за допомогою зубчатого
шабера та повітряних сопел, які будуть подавати папір на новий
тамбурний вал. В процесі експлуатації папероробної машини, а саме
накату, виникає проблема зі своєчасною подачею тамбурних валів в робочі
важелі, спосіб подачі є періодичним, для вирішення цієї проблеми
запропоновано накат з накопичувачем пустих тамбурних валів та
автоматичною подачею їх на робочі важелі [2].
В даному проекті для покращення роботи циліндра накату було
встановлено шабер, для автоматичного обриву паперового полона та
повітряні сопла, такий спосіб обриву дає можливість усунути виникнення
браку, при перезаправці паперу, який виникає на тамбурному валику коли
сопла, за допомогою потоку повітря, закидають петлю з полотна паперу на
вал. Також шабер очищує циліндр від забруднень і запобігає намотуванню
на нього паперу.
Перелік посилань.
1. Бумагоделательные и отделочные машины. Изд. 2-е, перераб. и доп.
И. Я. Эйдлин. М.: „Гослесбумиздат” 1962 г., 686 стр.
2. Технология бумаги и картона: Учебное пособие для вузов. Примаков
С. Ф., Барбаш В. А. М.: Экология, 1996.- 304 стр.

126

Збірник тез доповідей V всеукраїнської науково-практичної конференції
студентів, аспірантів і молодих вчених
Частина 2

УДК 676.05
ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ СОРТУВАННЯ МАСИ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА
ЯКІСТЬ ПАПЕРУ.
студент Тропотяга О.В., асист. Мельник О.П.
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут»
Деревина, щоб стати папером проходить довгий процес переробки,
який складається з багатьох стадій, починаючи від розпилювання деревини
і закінчуючи подачею целюлози або деревної маси на папероробну
машину, де виконуються заключні етапи виробництва паперу і звідки
виходить готова продукція.
Важливим етапом у виробництві паперу є процес сортування
целюлози або деревної маси. Від ефективності цього процесу значно
залежать можливості інтенсифікації процесів виробництва паперу,
прискорення роботи і збільшення продуктивності папероробного
обладнання, а також покращення якості готової продукції.
Сортування є заключним етапом виробництва напівфабрикатів
(деревної маси, целюлози), а також підготовки до відливу маси на сіткову
частину папероробної машини. Сортуванням можна виправити недоліки
попередніх етапів виробництва, а саме поганої окорки, незадовільної рубки
і т. ін.
Останнім часом сортування набуває особливого значення у зв’язку з
наступними обставинами: використанням низькосортного балансу та
збільшенням повернення у виробництво, у якості вторинної сировини,
макулатури; застосуванням нових видів сировини (очерет, комиш, солома
та ін.); підвищенням вимог до чистоти маси в зв’язку зі зростанням
швидкості папероробних машин та збільшенням використання целюлози в
хімічному виробництві; широким впровадженням у промисловість
виробництва целюлози і хімічної деревної маси, які мають підвищену
ступінь засмічення, оскільки виробляються з відходів лісового
господарства та деревообробної промисловості. Тому робота присвячена
вдосконаленню процеса сортування маси актуальна.
Основні дослідження мають бути спрямовані на підвищення
ефективності та продуктивності сортування маси. Їх слід здійснювати в
напрямку покращення якості відсортованого продукту, що відповідно
впливає на якість кінцевого продукту – паперу, та зменшення енергозатрат
на проведення процесу сортування, що є актуальним в наш час.
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Отже процес сортування – дуже відповідальний етап у виготовленні
паперу чи картону, через те що саме на цьому етапі формується склад
майбутнього продукту, що впливає на його властивості. Підвищення якості
сортування означає підвищення якості паперу.
Перелік посилань
1. Примаков С. Ф., Барбаш В. А. Технология бумаги и картона:
Учебное пособие для вузов. – М.: Экология, 1996. – 304 стр.
2.
Чичаев
В.
А.
Оборудование
целлюлозно-бумажного
производства. М.: Лесная промышленность в двух томах. Том 1.
Оборудование для производства волокнистых полуфабрикатов, 1981,
– 308 с.
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УДК 621.928
ОЧИЩЕННЯ ПАПЕРОВОЇ МАСИ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ
ПАПЕРУ
студент Черепанов М.С., асист. Новохат О.А.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”
З кожним днем обсяги використання паперових виробів зростають.
Зростають також вимоги до якості паперу. Початково в паперовій масі,
виготовленій з вторинної сировини (макулатури) можуть міститися
різноманітні забруднення: сучки, тріска, кора дерев, шматки деревини,
недорозмелений паперовий брак, згустки маси та інші включення, які
необхідно вилучити.
Ступінь очистки паперової маси прямим чином впливає на якість
одержуваної продукції. Водночас наявність у паперовій масі сторонніх
включень може призвести до розриву паперового полотна, та виходу з
ладу обладнання папероробної машини. Це призводить до додаткових
матеріальних втрат, та втрат часу на виробництво продукції. Тому
розробка нових та вдосконалення існуючих апаратів для очищення
паперової маси в наш час дуже актуальна.
Вихрові очисники (Рисунок
1) паперової маси є найбільш
ефективними та економічними. Вони мають відносно малі габаритні
розміри, легкі в монтажу та ремонті.

Рисунок 1 – Схема вихрового очищувача маси типу ОМ-2П
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Вихрові очисники конструктивно складаються з головки з вхідним та
вихідним патрубками, конуса, грязьовика, двох прохідних шиберів з
пневмоприводом та рами. Працюють вони за наступним принципом:
паперова маса подається через вхідний патрубок в очисник. За рахунок
відцентрової сили та надлишкового тиску виникає перерозподіл сторонніх
включень. Важкі включення опускаються вниз в грязьовик, а очищена маса
висхідними потоками поступає на вихідний патрубок.
Для досягнення ефективності процесу очистки, а також зменшення
енерговитрат та витрат води, доцільним є використання очищувачів як
складових технологічної схеми.
З підготовчого цеху паперова маса, концентрацією 5%, подається в
напірний ящик, звідки відцентровим насосом подається в очищувачі
першого ступеня очищення . Після розділення маса надходить в бассейн з
перегородкою, звідки подається на формуючу частину папероробної
машини.
Відходи після першого ступеня очистки розбавляються оборотною
водою та подаються на очищувачі другого ступеня очищення , для
зменшення втрат волокнистої маси. Очищена суспензія надходить до
другої частини басейну з перегородкою, після цього вона змішується з
потоком маси, що йде на першу ступінь очищення. Відходи після другого
ступеня очищення знову розбавляються оборотною водою і подаються на
третю ступінь очищення.
Маса з третього ступеня очищення подається на другу ступінь
очищення, так як в ній міститься велика кількість неволокнинних
включень. Відходи виводяться з цеху.
Подальші дослідження мають бути спрямовані на підвищення
продуктивності очищувача типу ОМ. Дослідження слід здійснювати в
напрямках покращення якості одержуваного продукту, зменшення
матеріалоємності апарата та енергетичних затрат на реалізацію процесу.
Перелік посилань
1. Примаков С. Ф., Барбаш В. А. Технология бумаги и картона:
Учебное пособие для вузов. – М.: Экология, 1996. – 304 стр.
2. Чичаев В. А. Оборудование целлюлозно-бумажного производства.
М.: Лесная промышленность в двух томах. Том 1. Оборудование для
производства волокнистых полуфабрикатов, 1981, – 398с.
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УДК 676.02/.05
ЗГУЩУВАЧ ПАПЕРОВОЇ МАСИ
студент Шапрваленко О. О., ст. викл. Вознюк Т.А.
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”

В целюлозно-паперовій промисловості згущення необхідне для
розділення суспензії на тверду і рідку фази під дією сил тяжіння,
відцентрової сили, магнітного поля, яка подається на папероробні і
картоноробні машини. Завдяки згущенню обезводнюється суспензія.
Метою проекту є модернізація згущувача паперової маси,
проведення параметричних розрахунків, розрахунків на міцність, розробка
робочої документації апарату.
При згущуванні рідкої суспензії, для якої характерний підвищений
вміст тонких включень твердих часток в живленні застосовують радіальні
з одним або декількома ярусами. Схема згущувача паперової маси
зображена на Рисунок 1.

1- переливний пристрій для прийому макулатурної маси; 2- рами;
3- перфоровані циліндричні обичайки; 4- шнек; 5- роз'ємний кожух;
6- привод.
Рисунок 1 – Схема згущувача паперової маси
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Pадіальний згущувач складаються з циліндрової ємності з
горизонтальним (малого діаметру) або конічним (великого діаметру)
днищем і кільцевим зливним жолобом (порогом) вгорі, завантажувальної
воронки і механізму для розвантаження продукту, що згущується. Ємність
виготовляють з бетону, а при малому розмірі - з листового заліза. Кут
нахилу днища до 12°, завантажувальна воронка розташовується в центрі із
заглибленням на 0,5-1 м.
Mеханізм для розвантаження продукту, що згущує, може бути
виконаний у вигляді гребків, встановлених на фермі, що переміщається,
один кінець спирається на центр, колону, а інший - на рейку, розташовану
по колу. Ферма переміщається до центр або переферійно за допогою
привода.
Основною перевагою запропонованого проекту є простота
конструкції та виготовлення, доступність і зручність для обслуговування
та ремонту перемішуючого пристрою.
В промислових лініях целюлозно-паперової промисловості
використовується велика кількість застарілого дорогого та металоємного
обладнання, яке потребує модернізації з метою підвищення технологічних
параметрів та експлуатаційних якостей.
Модернізація
спрямована
на
підвищення
продуктивності
проектованого апарата, які слід здійснювати в напрямках покращення
якості одержуваного продукту, зменшення матеріалоємності апарата та
енергетичних затрат на реалізацію процесу.
Перелік посилань:
1. Примаков С. Ф., Барбаш В. А. Технология бумаги и картона:
Учебное пособие для вузов. – М.: Экология, 1996. – 304 с.
2. Чичаев В. А. Оборудование целлюлозно-бумажного производства.
М.: Лесная промышленность в двух томах. Том 1. Оборудование для
производства волокнистых полуфабрикатов, 1981. – 398 с.
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