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ВСТУП
Методичні вказівки щодо виконання практичних зайнять з дисципліни
«Устаткування виробництв галузі» для студентів денної форми навчання за
напрямом 6.051401 - «біотехнологія» призначені для допомоги студентам
вищих навчальних закладів, насамперед, у самостійному вивченні курсу.
Мета вивчення навчальної дисципліни – це забезпечення майбутнього
спеціаліста необхідним об’ємом знань в області вибору та використання
основного технологічного устаткування у галузі.
Основними

завданнями

вивчення

дисципліни

«Устаткування

виробництв галузі» є: забезпечення фундаментальної підготовки студента в
області основних процесів біотехнології: процеси підготовки сировини та
технологічного устаткування до роботи; формування у студентів основ
достатньо широкої теоретичної підготовки устаткування виробництв у
галузі біотехнології.
Методичні вказівки містять широке коло задач і прикладів технологічних,
гідродинамічних

розрахунків

параметрів

та

розрахунки

основного

технологічного обладнання в біотехнології.
Після вивчення дисципліни студент повинен
знати:
- роботу і вибір основного обладнання біотехнологічних виробництв;
- методи проведення економічного аналізу біотехнологічної системи з
урахуванням введення до її складу нового обладнання;
- оптимізацію біотехнологічних схем і процесів.
уміти:
- обґрунтовувати і ставити завдання з поточного ремонту обладнання;
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- проводити економічний аналіз біотехнологічної системи з урахуванням
введення до її складу нового обладнання;
- проводити підготовку технологічного устаткування до роботи
- здійснювати нерегламентне технічне обслуговування із заповненням карти
огляду комунікацій, теплоізоляції, захисних і антикорозійний покрить,
приладів, засобів автоматики і блокування вентиляційного обладнання;
- підбирати технічну документацію та складати специфікацію обладнання та
матеріалів, які необхідні для забезпечення технологічного процесу;
- використовуючи техніко-економічні, нормативні, довідкові та звітні
матеріали, на підставі аналізу роботи технічних засобів і систем, складати
замовлення і договори на поставку складових біотехнологічного процесу та
обладнання.
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Практична робота № 1
Тема. Вступ. Загальна характеристика обладнання, що використовується на
підприємствах біотехнологічного виробництва.
Мета: Вивчити основні технологічні схеми біотехнологічного виробництва.

Короткі теоретичні відомості
У

біотехнологічній

промисловості

застосовуються

різноманітні

види

устаткування, які класифікуються за наступним ознакам:
• характеру впливу на оброблюваний матеріал;
• структурі робочого циклу;
• ступені механізації й автоматизації;
• принципу комбінації у виробничому потоці;
• функціональній ознаці.
Крім перерахованих ознак кожний вид устаткування може мати специфічні
ознаки.
По характеру впливу на матеріал розрізняють устаткування, у якому матеріал
зазнає механічному впливу (властивості матеріалу не змінюються, а змінюється
його форма й розміри), і устаткування, у якому матеріал зазнає фізикохімічного, біохімічного, теплового і іншх впливів (фізичні, хімічні властивості й
агрегатний стан матеріалу змінюється). Іноді в одному виді устаткування
сполучаються механічні, фізико-хімічні, теплові й інші процеси.
За структурою робочого циклу устаткування ділиться на безперервне й
періодичного дії.
По ступеню автоматизації й механізації устаткування буває неавтоматичне,
напівавтоматичне

й

автоматичне.

У
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міру

розвитку

біотехнологічної

промисловості устаткування послідовне заміняється на напівавтоматичне й
автоматичне.
За принципом комбінації в потоці устаткування класифікується на окремі
апарати, агрегати, або комплекси, комбіновані й автоматичні системи. При
виконанні органами установки різних процесів і операцій, зв'язаних певної
послідовністю, такий вид устаткування називається агрегатом. При установці
агрегатів процес інтенсифікується, заощаджуються робоча сила, виробничі
площі, скорочуються втрати, знижуються споживання енергії й експлуатаційні
витрати. Однак більш досконалими є комбіновані види устаткування, що
виконують певний закінчений цикл операцій і процесів.
За функціональною ознакою технологічне устаткування біотехнологічної
промисловості ділять на групи, що поєднують принципово однакові по
характеру впливу на матеріал і конструктивному розв'язку апарати. Зокрема,
технологічне устаткування біотехнологічної промисловості можна об'єднати в
наступні групи:
1.

Для зберігання сипучих матеріалів.

2.

Для зберігання рідких матеріалів.

3.

Для здрібнювання різних видів сировини.

4.

Для екстракції із сировини

речовин, що є

необхідними

компонентами живильних середовищ
5.

Для екстракції з культури ферментів.

6.

Для розчинення твердих речовин у рідині (реактори).

7.

Для фільтрації (грубе відділення твердих

включень від рідкої

частини).
8.

Для стерилізації рідких середовищ.

9.

Для стерилізації сипучих середовищ.

10.

Для стерилізації води.

11.

П. Для готування посівного матеріалу на твердих середовищах.
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12.

Для

готування

посівного

матеріалу

на

рідких

живильних

поверхневим середовищах способом.
13.

Для готування посівного матеріалу на рідких живильних глибинним

середовищах способом.
14.

Для

культивування

мікроорганізмів

на

твердих

живильних,

рідких

живильних.

середовищах
15.

Для

культивування

мікроорганізмів

на

середовищах
16.

Для відділення біомаси від культуральной рідини.

17.

Для просвітлення культуральной рідини.

18.

Для стерильної фільтрації культуральной рідини.

19.

Для концентрування біологічно активних речовин методом флотації.

20.

Для

концентрування

розчинів, що містять біологічно активні

речовини методом ультрафільтрації.
21.

Для концентрування розчинів, що містять біологічно активні

речовини методом вакуум-випарювання.
22.

Для плазмолізу.

23.

Для сушіння розчинів, що містять біологічно активні речовини

розпиленням.
24.

Для сушіння паст і осадів, що містять біологічно активні речовини.

25.

Для осадження ферментів з розчинів органічними розчинниками й

нейтральними солями.
26.

Для відділення осадів біологічно

активних речовин з їхніх

розчинів.
27.

Для концентрування біологічно активних речовин шляхом сорбції й

десорбції їх на іонообмінних смолах.
28.

Для кристалізації біологічно активних речовин.

Апаратне

оформлення

технологічних

процесів в

біотехнології

різноманітне. Деякі апарати є досить специфічні і зустрічаються лише у
чітко визначених процесах.
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Як приклад приведено основну технологічну схему виробницва пива.

Контрольні запитання
1.

Як розрізняють устаткування за характером впливу на оброблюваний

матеріал?
2.

Класифікація устаткування у потоці?

3.

Назвіть основні групи устаткування.

Література:[ 1-3,5, 8-10]

Практична робота № 2
Тема. Вивчення обладнання для зберігання і транспортування сировини і
біопродуктів.
Мета: Навчитись розраховувати основні параметри обладнання для
зберігання і транспортування сировини і біопродуктів.
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Короткі теоретичні відомості
На підприємствах мікробіологічної промисловості застосовуються
різноманітні підйомно-транспортні установки. Для переміщення вантажів
використовуються головним чином транспортні обладнання безперервної дії,
оскільки технологічні операції процесів на цих підприємствах організовані
переважно поточно.
Транспортуючі
горизонтальні
транспортерами,

машини
напрямки
а

й

установки

шляхи

вертикальні

безперервної

переміщення
-

нориями

дії,

вантажів

(елеваторами).

що

мають

називаються
Конвеєрами

називаються транспортуюче обладнання безперервної дії, при русі по яких
вантаж зазнає яких-небудь технологічний операцій.
Приклад 1. Розрахунок стрічкового транспортера
Продуктивність П (т/год) горизонтального стрічкового транспортера:
для насипних вантажів із плоскою стрічкою П = 155 B2vρ;
для насипних вантажів з лотковою стрічкою П = 310 B2vρ;
для штучних вантажів із плоскою стрічкою П = 3,6 mv/l, де В — ширина
стрічки, мм; v — швидкість транспортера, м/с ( для більшості сипучих
матеріалів вона становить 0,75÷3,0 м/с, сильносипучих — 0,75÷1,2, штучних —
0,5÷1,9 м/с); ρ — насипна густина, т/м3; т — маса одиничного вантажу, кг; l —
відстань між вантажами на стрічці, м.
Зі збільшенням кута нахилу стрічкового транспортера від 5 до 25°
швидкість стрічки знижується від 9 до 40 %.
Для прикладу розрахуємо продуктивність стрічкового транспортера із
плоскою стрічкою шириною 500 мм для транспортування кормових дріжджів
насипною густиною 500 кг/м3. Швидкість транспортеру 1 м/с. Довжина 20 м.
П = 155∙0,52∙1∙0,5 = 19,4 т/год
Необхідна потужність електропривода N3 (кВт) стрічкового транспортера
визначається за формулою
Nэ=[(K1vl + 0,00014 П l ± 0,0024 ПH)K2+NT]/η,
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де K1 — коефіцієнт, що залежить від ширини стрічки; L — довжина
транспортера по горизонталі, м; H — висота підйому вантажу, м; П —
продуктивність транспортера, т/ч; K2 — коефіцієнт, що залежить від довжини
транспортера; N — потужність, необхідна для розвантажувального візка, кВт; η
— ККД привода (η= 0,75÷0,8); ± — підйом або опускання вантажу.
Значення коефіцієнтів K1 і K2 наведені нижче
Nэ=[(0,005∙1∙20 + 0,00014 ∙19,3∙20 ± 0,0024 ∙19,3∙0)1,4+0,32]/0,8 = 0,67 кВт.
Приймаємо 0,75 кВт.
Ширина стрічки, мм

400

500

650

800

1000

1200

К1 .

0,004

0,005

0,007

0,010

0,012

0,014

Довжина транспортера, м

До 10

0—15 15—25 25—35 35—45

К2 .

1,5

1,4

1,3

1,2

1,1

45
1,0

Потужність NT визначають за табл. 1.
Таблиця 1 — Потужність NT (кВт), необхідна для пересування
розвантажувального візка стрічкового транспортера
Ширина
стрічки,

Довжина переміщення візка, м
Менше

40

50-60

70-80

90-100

110-120

130-140

400

30
0,25

0,30

0,40

0,50

0,60

0,65

0,70

500

0,32

0,36

0,45

0,60

0,75

1,0

1,2

600

1,0

1,2

1,4

1,6

2,2

2,5

2,7

800

1,8

2,1

2,5

3,0

3,9

4,3

4,9

1000

2,7

3,0

3,5

4,0

5,0

55

6,5

1200

3,24

3,8

4,1

4,7

5,8

Б,3

7,2

мм

Приклад 2. Розрахунки насоса
Розрахунки

насоса

включає

визначення

напору

й

потужності

електродвигуна при заданій витраті рідини й вибір насоса з наявних у каталозі з
урахуванням особливостей технологічної операції.
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Потужність, затрачувана па перекачування рідини, (кВт)
Nn = UgρH,
де U — подача (витрата) рідини, м3/с, ρ -густина рідини, кг/м3
Напор Н (м)
H=(p2-p1)/ρg+ HГ+hП,
де p1 -тиск в апараті, з якого перекачується рідина, Па; р2 — тиск в апараті,
у який подається рідина, Па; HГ — геометрична висота підйому рідини, м; hП сумарні втрати напору в усмоктувальної й нагнітальної лініях, м.
Потужність електродвигуна (кВт)
Nэ= Nn/ηηпер,
де η — ККД насоса ( для відцентрового при малій подачі η = 0,4 - 0,7, при
великий η = 0,7 - 0,9; для осьового η = 0,7 - 0,9, поршневого η = 0,65 - 0,85); ηперккд передачі (у відцентрових і осьових насосах, безпосередньо з'єднаних з валом
електродвигуна, ηпер=1; у поршневих ηпер= 0,93÷0,98).
Підберемо насос для перекачування води з одного резервуара в інший на
висоту 5 м, при подачі 10 л/с і атмосферному тиску.
Напор буде становити H=(105-105)/103∙9,8 + 5+0 = 5 м.
Потужність, затрачувана па перекачування рідини рівна
Nn = 10-2∙9,8∙103∙5 = 0,49 кВт.
Потужність електродвигуна
Nэ= 0,49/0,4∙1 = 1,225 кВт.
Приймаємо 1,5 кВт.
Контрольні запитання
1.
2.

Види транспортерів?
Класифікація насосів?

Література:[ 1-5, 8-10]
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Практична робота № 3
Тема. Техніка мийки, огляду та стерилізації обладнання.
Мета: Вивчення параметрів обладнання для мийки та стерилізації.
Короткі теоретичні відомості
Біологічно активні речовини одержують або при поверхневому способі
культивування на сипучих твердих живильних, середовищах або глибинним
на рідких живильних середовищах
Для стерилізації твердих сипучих середовищ можуть застосовуватися
теплові й холодні способи стерилізації. Теплова стерилізація здійснюється
паром (під вакуумом, при атмосферному або під надлишковим тиском),
інфрачервоними променями, електронагрівом, за допомогою високочастотного
й надвисокочастотного нагріву. До способів холодної стерилізації відеосяться:
іонізуюче

випромінювання,

ультразвуковий,

радіаційний

хімічна
вплив

стерилізація
і

фільтрація

окисом
через

етилена,

фільтри,

що

стерилізують.
Рідкі середовища також стерилізують шляхом теплової обробки
водяною

парою,

однак

конструктивно

установка

відрізняється

від

стерилізаторів для твердих середовищ. Процеси періодичної стерилізації
рідких середовищ здійснюються або в спеціальних апаратах, або безпосередньо
у ферментаторах після їхнього завантаження.

Приклад 1. Розрахунки кожухотрубних апаратів
Конструктивний розрахунки кожухотрубних апаратів полягає у визначенні
при заданій витраті рідини швидкості руху її по трубах і густині рідини, площі
прохідного перерізу трубок і розмірів апарата.
Площа прохідного перерізу трубок одного ходу (м3)
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f1 =G/ρv,
де G – витрата рідини, кг/с; ρ – густина рідини, кг/м3; v – швидкість руху, м/с.
Крок розміщення трубок у трубних решітках приймають залежно від їхнього
зовнішнього діаметра:
при закрепленні труб розвальцьовуванням t = (1,3÷ 1,5)dн;
при закріпленні їх зварюванням t = 1,25 dн.
За

отриманою

з

теплового

розрахунку

величиною

площі

поверхні

теплопередачі, середньому діаметру трубок dcp і їх прийнятій довжині l
(рекомeндуется ухвалювати в межах до 4 м) визначають кількість трубок у
теплообміннику:
Середній розрахунковий діаметр dcp ухвалюють залежно від співвідношення
коефіцієнтів тепловіддачі живильного середовища (α1) і води (α2), які беруться з
теплового розрахунків: при α1 ≈ α2 dcp = 0,5 (dв + dн); при α1 >> α2 dcp = dв; при
α1 >> α2 dcp = dн.
Знаючи об'ємну витрату рідини V (м3/с), швидкість її руху по трубках v (м/с),
їхній внутрішній діаметр dв (м), можна визначити число трубок в одному пучку (
для багатоходового теплообмінника): n1=4V/πd2v.
Число ходів у трубному просторі теплообмінника z= п/п1.
Загальне число трубок, розташовуваних на трубних решітках у межах кола
шестигранника
п = 0,75 (n2d -1)+1,
де nd — число трубок, розташовуваних на діаметрі трубних решіток.
=

4 /3
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,

де F — розрахункова площа поверхні теплопередачі, м2; t — крок між трубами,
м; β відношення висоти або довжини робочої частини теплообмінника до його
діаметра β = h/D = l/D = 3÷5); f — площа поверхні 1 пoг. метра труби обраного
діаметра, м2.
Внутрішній діаметр кожуха (м), дорівнює діаметру решіток
к=(

− 1) /4

н.

Повна довжина (висота) теплообмінника (м) H = l+ 2δр+2h,
де δр -товщина трубних решіток, м ( для сталевих трубок δр = 0,125 dн - 0,005, для
мідних трубок δр = 0,125 dн + 0,01); h — висота камери, м (h = 0,1 - 0,2 м).
Тепловий розрахунки. Тепловий розрахунки зводиться до визначення площі
поверхні теплопередачі теплообмінника F(м2), яку знаходять із основного
рівняння теплопередачі:
F=Q/KΔtср,
де Q — теплове навантаження теплообмінника, Вт; К — коефіцієнт
теплопередачі, Вт/(м2 К); Δtср — середня різниця температур теплоносіїв,
Теплове навантаження без обліку виділення теплоти або поглинання її в
процесах, що протікають у теплоносіях, і без втрат у навколишнє середовище,
можна виразити рівнянням теплового балансу
Q = Q1 = Q2,
де Q1 — кількість теплоти, переданої гарячим теплоносієм. Вт; Q2 — кількість
теплоти, передана холодним теплоносієм, Вт. Рівняння теплового балансу
можна виразити через витрату гарячого теплоносія G1 (кг/с), його початкову i1н і
кінцеву i1к ентальпії (Дж/кг) і витрата холодного теплоносія G2 з ентальпіями i2к
и i2н:
Q = G1 (i1н -i1к) = G2 (i2к–i2н) .
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Якщо процес теплообміну в теплоносіях протікає без зміни агрегатного стану,
то
Q = G1с1(t1н -t1к) = G2с2 (t2 до–t2н),
де t1н, t1 до и t2н, t2к — відповідно початкові й кінцеві температури теплоносіїв, К;
с1 і с2 — середні питомі теплоємності гарячого до холодного теплоносіїв,
Дж/(кг∙К).
Якщо в якості гарячого теплоносія використовується насичена водяна пара, то
його витрата D(кг/с)
Q = kg2с2 (t2 до–t2н)/ (i1н -i1к),
де k — коефіцієнт теплових втрат (k = 1,02 ÷1,05); i1н — ентальпія пари, що гріє,
Дж/кг (визначається по таблицях властивостей водяної пари); i1к — ентальпія
конденсату, Дж/кг.
Коефіцієнт теплопередачі для плоскої стінки К [Вт/(м2 К)] визначається
К =1/(1/α1+δ/λ- δ1/λ1+1/α2),
де α1 і α2 — коефіцієнти тепловіддачі для гарячого й холодного теплоносія,
Вт/(м2 К); δ і δ1, — товщини стінки й шару осаду, м; λ і λ1, — коефіцієнти
теплопровідності матеріалу стінки й шару осаду, Вт/(м К).
Коефіцієнти тепловіддачі α1 і α2 розраховують в основному по числу
Нуссельта:

α = NU λ/l,
де λ- коефіцієнт теплопровідності того теплоносія, для якого визначають
коефіцієнт тепловіддачі α, Вт/(м К) (визначають із таблиць або знаходять
експериментально); l — визначальний геометричний розмір, м. Для плоского
потоку рідин між пластинами l можна обчислити, як еквівалентний діаметр
каналу:
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l= 4F/П =4bh/2b = 2h,
де F — площа поперечного переріза потоку, м2; П — змочений периметр, м; b і
h — ширина й глибина потоку (відстань між пластинами), м.
Критерій Нуссельта Nu розраховують по критеріальним рівнянням типу
Nu = АRemPrn(Prж/Prст)s
А, т, n, s приймаються залежно від конкретних умові теплообміну й постійні
для кожного типу теплообмінників.
Критерій Рейнольдса
Re = vl/η,
де v — швидкість руху теплоносія, м/с; l — визначальний розмір, м; ηкоефіцієнт кінематичної в'язкості, м2/с.
Критерій Прандтля
Pr= v/a = сµ/λ,
де а — коефіцієнт температуропровідності, м2/с; µ — коефіцієнт динамічної
в'язкості, Па с.
Відношення Prж/Prст ураховує напрямок потоку й вплив температурного
напору. У приблизних розрахунках величину цього відношення можна
ухвалювати: при нагріванні рідини — 1,05, при охолодженні — 0,95.
У теплообмінниках при змушеній конвекції й значному турбулентному русі в
трубах або каналах (Re>10000) (кожухотрубні, пластинчасті, спіральні
теплообмінники) порівняно точний результат дає наступне рівняння:
Nu = 0,021Re0,8Pr0,43(Prж/Prст)0,25 .
При 0,6 < Pr < 100 це рівняння трохи спрощується:
Nu = 0,023Rе0,8 Pr 0,4.
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Для багатьох практичних розрахунків поверхні теплопередачі коефіцієнти
теплопередачі можна приймати: для секції водяного охолодження К=1160÷2090
Вт/(м2 К): розсольного охолодження К = 930÷1740, регенераційної К = 1160
÷1740, пастеризаційної К= 1630÷2330 Вт/(м2 К).
Середня різниця температур Δtср (К) при прямотоку або протитоку й при
постійній

температурі

одного

з

теплоносіїв

визначають

як

середньологарифмічну різницю:
ср

де

б

і

м—

=

б

−

б

м

м

різниця температур між гарячим і холодним теплоносіями на

кінцях теплообмінника, К.
Якщо

б

< 2, те з малою похибкою середньологарифмічну різницю можна

замінити середньоарифметичною:

ср

=

б

+
2

м

.

Приклад 2. Розрахунки стерилізатора
а) П8- ОСО-5
Технічну продуктивність розрахуємо за формулою
#$ = #П ∙ ',

де WП - паспортна продуктивність, л/год, τ - коефіцієнт використання робочого
часу (τ = 0,7).
Підставивши значення у формулу, одержимо
#$ = 5000 ∙ 0,7 = 3500 л/год.

Питому енергоємність розрахуємо за формулою
0п =
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0
,
#$

де N - установлена потужність, кВт;
WТ - технічна продуктивність, л/год.
Підставивши значення, одержимо
0п =

9,5
кВтгод
= 0,0027
.
3500
л

Габаритність розрахуємо за формулою
Г=

678
,
#$

де L, B, H - довжина, ширина й висота апарата, м;
WТ - технічна продуктивність, л/год.
Підставивши значення, одержимо

3,8 ∙ 2,8 ∙ 2,8
м: год
Г=
= 0,0085
.
3500
л

б) СОУ-10

Технічна продуктивність #$ = 3500 л/год
Питома енергоємність

0п =
Габаритність

11
кВтгод
= 0,0031
.
3500
л

3,0 ∙ 1,5 ∙ 1,7
м: год
Г=
= 0,0022
.
3500
л

в) ПМР-02-ВТ
Технічну продуктивність

#$ = 2000 ∙ 0,7 = 1400 л/год

Питому енергоємність
0п =

7,5
кВтгод
= 0,0053
.
3500
л
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Габаритність

1,9 ∙ 1,2 ∙ 1,2
м: год
Г=
= 0,0019
.
1400
л
Контрольні запитання

1. Види стерилізації?
2. Стерилізація ряду матеріалів струмами високої частоти показала, що
цей спосіб високоефективний і забезпечує високу стерильність середовища.
Так, при внесенні бурякового жому, солодових паростків і біошрота в
електричне поле напруженістю поля 300 В/см і частоті струму 13—40,6 МГц,
можна досягтися температури в межах 140— 180 °С. При експозиції від 120 до
180 с досягається повна стерильність компонентів середовища з вологістю 1012 %. При цьому час стерилізації скорочується в 12-30 раз у порівнянні зі
стерилізацією паром. Який мінімальний час знадобиться для стерилізації
паром такої ж маси продукту?

Література:[ 2-3,5, 8-10]
Практична робота № 4
Тема. Вивчення ферментерів.
Мета: Вивчення основних конструкційних особливостей ферментерів.
Розрахунок конструкційних елементів ферментера.

Короткі теоретичні відомості
Глибинне культивування мікроорганізмів — продуцентів біологічно
активних речовин — є найбільш складним і тонким процесом одержання
продуктів

мікробного

синтезу.

Біосинтез
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продукованих

мікроорганізмім

біологічно активних речовин залежить від таких факторів, як температура, рН
середовища й зростаючої культури, концентрація розчиненого кисню, тривалість
культивування, конструкція й матеріал устаткування, у якому відбувається
процес, і ін.
Залежно від застосовуваних методів оцінки роботи ферментатори для
глибинного вирощування мікроорганізмів поділяють на ряд груп за наступними
ознаками:
за способом культивування — на апарати безперервної й періодичної дії;
за стерильністю — на герметичні й не потребуючі строгої герметичності;
за конструктивними ознаками — на ферментатори з дифузором і
турбіною, з обертовими аераторами, з механічними мішалками, із зовнішнім
циркуляційним контуром, колонні ферментатори, з ежекційою системою
аерації;
за способом введення енергії й організації перемішування й аерації - на
апарати з підведенням енергії до газової фази, до рідкої фази й комбіновані.
Посівний апарат містить барботер – для введення кисню, шляхом
барботування через середовище. Барботер – апарат, у нижній частині якого
розташований пристрій (як правило, у вигляді трубок з отворами) для подачі
тонкими струменями газу або пари.
Функція барботеру полягає у продавлюванні газу або пари крізь шар
рідини. Барботер використовують з метою перемішування рідини в різних
хімічних процесах, створення сприятливих умов для хімічної взаємодії газів з
рідиною. Принцип роботи барботера зводиться до підведення під шар рідини
дрібних бульбашок газу, які потім спричинюють підйом угору часток рідини і
тим самим створюють інтенсивне її перемішування.
Барботер широко застосовується в хіміко-фармацевтичній промисловості в
тих випадках, коли один з реагентів є повітрям або іншим газом, або коли
одночасно з перемішуванням необхідно ще й підігрівання, яке може бути
здійснено за допомогою гострої пари.
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У такому апараті барботер виконують у вигляді кільцевих жолобів,
принцип його дії полягає в первинному розподілі газу по окружності, описуваної
лопастями мішалки. При швидкості газу в отворах барботера 20- 25 м/с він
входить в рідину у вигляді розширеного струменя, що розпадається на великі
бульбашки на відстані 50-70 мм від барботера. Подальше дроблення газових
пухирців і розвиток міжфазної поверхні відбувається під впливом турбулентних
пульсацій, які створюються в рідині лопастями мішалки.

Приклад 1. Конструктивний розрахунок
За ГОСТ 20680-2002 для ферментеру з номінальним об’ємом Vн =100 м3 з
кількох можливих діаметрів обираємо найменший D = 3600 мм.
Обчислимо об’єм робочого розчину, враховуючи, що коефіцієнт
заповнення апарату Кз = 0,6:

Vp = Vн ⋅ Кз = 100 ⋅ 0,6 = 60 м3

Найчастіше в промисловості використовують турбінну шестилопатеву
мішалку. Турбінні мішалки використовують у всіх випадках, коли необхідно
інтенсивне перемішування, особливо рідин, що значно розрізняються по
в’язкості . На кожні 20 м3 рідини рекомендовано встановлювати одну мішалку.
Тож використаємо 3.
Розрахуємо параметри мішалки.
Діаметр мішалки розрахуємо за формулою:

dм = 0,25D= 0,25 ⋅ 3,6 = 0,9 м

Із стандартного ряду приймаємо, що

м

= 900 мм.

Геометричні розміри турбінної мішалки розрахуємо за наступними
формулами:
Висота лопасті мішалки:

hл = 0,2dм = 0,2 ⋅ 0,9 = 0,18 м

Ширина лопасті мішалки:

Lл = 0,25dм = 0,25 ⋅ 0,9 = 0,225 м
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Відстань від днища до мішалки:
ℎ = 0,7 ∙

м

= 0,7 ∙ 0,9 = 0,63 м

Частоту обертання мішалки приймаємо із стандартного ряду n = 2,67 –
3,33 с-1. Приймаємо, що n = 3 с-1.
Далі визначаємо висоту рідини у ферментері:
Нр = Нцр + Ндн

Vц = Vн – 2Vдн = 100 – 2 ⋅ 6,69 = 86,62 м3,

де Vдн табличне значення відповідно до D, за ГОСТ 6533-78 Vдн = 6,69 м3.
Ндн = h + h1 = 0,9 + 0,06 = 0,96 м,
де h = 0,25D = 0,9 м, а h1 = 0,06 м – табличне значення відповідно до Vдн.
Нцр =

> ⋅ (?р @?дн )
ABC

=

> ⋅ (DE@D,DF)
:,G> ⋅:,DC

= 5,24 м

Нр = Нцр + Ндн = 0,96 + 5,24 = 6,2 м
Приклад

2.

Розрахунок

потужності,

що

витрачається

на

переміщування
Теплофізичні властивості живильного середовища (10% розчину меляси)
визначальна температура – tср = 30 оС.
Властивості культуральної рідини.
Густина розчину меляси:
ρр = 1007,3 + 4,11(СР – 0,11t) = 1007,3 + 4,11 ⋅ (0,1 – 0,11 ⋅ 30) = 1038,947
В’язкість розчину меляси:
μ ⋅ 103 = (2,7 + 0,192⋅СР) ⋅ t-m = 1,0849,

де m = 0,426 при СР = 7÷15%

μр = 1,0849 ⋅ 10-3 Па⋅с

Кінематична в’язкість:
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кг

м

νр =

Rр

= 1,044 ⋅

Sр

10-6

мC
с

Коефіцієнт теплопровідності:
λ = 0,5646 · t0.0179 · CP-0.135 = 0,5646 · 300.0179 · 0.1-0.135 = 0,439

Вт
.
м⋅К

Розрахуємо критерій Рейнольдса:
Reц =

n ∙

νp

U
м

=

3 ⋅ 0,81
= 2,328 ⋅ 106
1,044 ⋅ 10-6

де n – частота обертання мішалки. Рух рідини турбулентний (Re > 105).
З графіка приблизний коефіцієнт потужності для Reц = 2328000:
KN = 1
Отже потужність N, що використовується перемішуючим пристроєм на
перемішування:
N = KN ρр n3 dм5 = 1 ⋅ 1038,947 ⋅ 27 ⋅ 0,95 = 16564,171 Вт

Розрахуємо потужність, що витрачається електродвигуном:
Nел =

Кn ∙ Кн ∙ ∑ Кі ∙ N + Nущ
η

де Кп = 1 (коефіцієнт, що вказує на наявність перегородок в апараті), Кн =

d

Нр
B

=d

D,U
:,D

= 1,312, Ki = 1,15, η = 0,875 – КПД.

Nущ = 6020 ⋅ dв1,3 = 6020 ⋅ 0,111,3 = 341,513 Вт – потужність, яка

витрачається на тертя в ущільненні для одинарного торцевого ущільнення, де dв

= dм ⋅ 0,117 = 0,1053 – діаметр валу мішалки, приймаємо стандартний – dв = 0,11
м.
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Розрахуємо потужність, що витрачається електродвигуном:
Nел =

G ∙ 1,312 ∙ 3 ∙ 1,15 ∙ 16564,171 + 341,513
0,875

= 86077,23 Вт

За отриманими даними обираємо тип електроприводу МПО з номінальною
потужністю 132 кВт.

Приклад 3. Тепловий баланс
Вихідні дані:
Температура культуральної рідини:
початкова: tкрп = 20 оС
кінцева: tкрк = tпм = tпс = 30 оС
Час процесу: τпроц = 168 год
Час перемішування: τпер = 80 год
Теплота згорання цукрів: rс = 15,7 ·106
Густина: ρпм = ρпс = ρр = 1038,947

кг

м

Дж
кг

Питома теплоємність: cпм = cпс = cр = 3,92 · 103

Дж

кг К

Прийнявши, що у ферментер вносять 10% посівного матеріалу,
розрахуємо об’єм посівного матеріалу:
Vпм = 0,1Vр = 0,1 · 60 = 6 м3
Тоді об’єм поживного середовища буде такий:
Vпс = 0,9Vр = 0,9 · 60 = 54 м3
Маса поживного середовища:
Мпс = ρпс · Vпс = 1038,947 · 54 = 56103,138 кг
Маса посівного матеріалу:
Мпм = ρпм · Vпм = 1038,947 · 6 = 6233,682 кг
Маса культуральної рідини:
Мк = ρр · Vр = 1038,947 · 60 = 62336,82 кг
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Баланс надходжень розрахуємо за наступними формулами:
1. З поживним середовищем:
Епс = Мпс · cпс · tпс = 56103,138 · 3,92 · 103 · 20 = 4398,5 МДж
2. З посівним матеріалом:
Eпм = Мпм · cпм · tпм = 6233,682 · 3,92 · 103 · 20 = 488,7 МДж
3. Від механічного перемішування:
Eдис = N · τпер = 16564,171 · 80 · 60 = 79,508 МДж
4. Від згорання цукрів – теплота реакції:
Eр =

iс ⋅ j с
kпроц

=

mDGE,:G> ⋅ Gm,n
GDo

= 524,297

МДж
год

88081,93 МДж,

де mс = 0,1 · Vпс · ρр = 0,1 · 54 · 1038,947 = 5610,314 кг.
Надходження:

∑ Eнадх = Eпс + Eпм + Eдис + Eр =

= 4398,5 + 488,7 + 79,508 + 524,29 = 5491 МДж

Баланс витрат розрахуємо за наступними формулами:
1. З культуральною рідиною:

Eкр = Мк · cр · tр = 62336,82 · 3,92 · 103 · 30 = 7330,8 МДж
2. Втрати теплоти:

Eвтр = 0,02 ∙ Екр = 0,02 · 7330,8 = 146,616 МДж

Витрати теплової енергії:

∑Евитр = Евтр + Ек = 7330,8 + 146,616 = 7477,416 МДж

Визначаємо теплове навантаження теплообмінних пристроїв ферментера:
Eт = Eвитр - Eнадх = 7477,416 – 5491 = 1986,416 МДж – процес нагрівання
середовища, тому теплоносій – буде охолоджуватись.
Витрати теплоносія розрахуємо за формулою:

ст = 4200

Дж

кг ⋅К

Gт =

Ет
'проц ∙ ст ∙ ∆

– теплоємність теплоносія; Δt = 2 – різниця початкової і

кінцевої температур теплоносія.
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Gт

1986416000
168 ∙ 3600 ∙ 4200 ∙ 2

Об’ємні витрати теплоносія:

де ρт

1000

кг

м

0,391

кг
с

Gт
,
ρт

Vт

– густина теплоносія.

0,391
м:
xт
0,000391
с
1000
Відповідно швидкість теплоносія:
Wт =

?т

y⋅z

=

E,EEE:FG

E,E> ⋅ E,G>D

= 0,067

м
с

,

де а та b – певні розміри відносно діаметрів ферментера, а =

{| @U}|т @{
U

.

Приклад 4. Визначення поверхні теплообміну
Теплофізичні властивості теплоносія – води при температурі 30оС.
Густина води:
ρт =

1005
1005
=
= 995,72
−3
0,99534 + 0,466 ⋅ 10 ⋅ t 0,99534 + 0,466 ⋅ 10 −3 ⋅ 30

Теплоємність:
cр = 4,20511 - 0,00136578 · 10-2 ·t + 0,152341·10-4·t2 = 4,20511 0,00136578·10-2 ·30 + 0,152341 · 10-4·900 = 4,177

кДж
кг К

,

Коефіцієнт теплопровідності:
λ = 0,551444+0,2588·10-2 ·t-0,1278·10-4 ·t2 = 0,551444+0,2588·10-2 ·30Вт
.
0,1278·10 ·900 = 0,617 м ⋅ К
-4

Коефіцієнт кінематичної в’язкості:
ν = {exp(exp[33,22999-5,9304·ln(t + 273)]-0,87} ={exp(exp[33,22999-
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5,9304·ln(30+ +273)]-0,87} =0,801·10-6

мC
с

Необхідно знайти коефіцієнт тепловіддачі у ферментері і сорочці та
коефіцієнт теплопередачі.
a=

B~ @ U•~т @ B
U

=

:,n @ U ∙ 0,01@ :,D
U

= 0,04 м

b = 0,146 м
dекв =

Uy ∙ b
y•z

=

U ∙ 0,04 ∙ 0,146
E,E>•E,G>D

= 0,0628 м – еквівалентний діаметр каналу.

Dcp = Dc – a = 3,700 – 0,04 = 3,66 м, де Dc – діаметр сорочки.
Для апаратів з перемішуючим пристроєм в умовах барботажу коефіцієнт
тепловіддачі від рідини до стінки апарату:
0‚р =

ƒр ∙
„р

Звідки коефіцієнт тепловіддачі:
αр =

…†‡ ∙ ˆ‡
B

Критерій Нуссельта розраховуємо за формулою:
Nuр = 1,35 ∙ ReE.mF
∙ PrрE,:: ∙ (
р

де Reр =
Prр =

dм ∙ ndм
– критерій Рейнольдса,
νр

μр ∙ Ср
− критерій Прандтля,
λр

nU ∙ dм
– критерій Фруда.
Frр =
g
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νр E,G>
)
∙ Frр@E,G
νст

Критерій Рейнольдса:

Rep =

–р ∙ —˜м C
™р

=

GE:o,F>n ∙ : ∙ E,FC
G,Eo>F ∙ GEš

= 2327,073 ⋅ 103

Критерій Прандтля:
Prp =

™œ ∙ •œ
žœ

G,Eo>F ∙ GEš

∙ :,FU ∙ GE

E,>:F

=

= 9,687

Критерій Фруда:
Frp =

—C ∙ ˜
Ÿ

=

:C ∙ E,F
F,o

= 0,827

Критерій Нуссельта:
Nup = 1,35 ⋅ 5707,131 ⋅ 2,116 ⋅ 1 ⋅ 1,019 = 16612,747
Отже, коефіцієнт тепловіддачі від середовища до внутрішньої стінки
апарату:
αр =

…†‡ ∙ ˆ‡
B

=

GDDGU,n>n ∙ E,>:F
:,D

= 2025,832

Вт

мC ⋅К

Коефіцієнт тепловіддачі теплоносія в сорочці визначають з наступної
формули:
αт = αт1 (1 + 3,54

екв

B‡

)

αт1 визначаємо з формули:
αт1 =

…†т ⋅ žт
екв

=

:G,:>: ⋅ E,DGn
E,EDUo

= 307,93

Критерій Нуссельта розраховуємо за формулою:
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Вт

мC ∙К

Reт =

¡т ⋅ екв E,EDn ⋅ E,EDUo
=
= 5253
E,oEG ⋅ GEš£
¢т

2300 < Reт < 10000
Отже Nuт
Nuт = 0,008 Reт0,9 Prт0,43 = 0,008 ⋅ 2230,317 ⋅ 1,757 = 31,343
Prт =

Rт ⋅ ст m,>nG ⋅ GEš¤ ⋅ >GoE,n

λт

E,DGn

=

= 3,707

Коефіцієнт тепловіддачі:
αт = αт1 (1 + 3,54

екв

B‡

) = 307,93 ⋅ (1 + 3,54 ⋅

Приймаємо, що ¥ст = 10 мм, „ст = 17

E,EDUo
:,DD

) = 326,634

Вт
– теплопровідність сталі.
м∙К

Коефіцієнт тепловіддачі розраховуємо за формулою:
K=¦

G

¨
¨
ст
• •
§ст ©‡ ©т

= ª,ª¨
¨«

•

G

= 243
¨
¨
•
CªC¬,- C
C£, £¤

Розрахуємо площу поверхні теплообміну за формулою:
Fp =

®т

¯°±|œ ⋅k

=

GFoD>GDEEE

U>: ⋅ GE ⋅ :DEE ⋅ GDo

= 1,352

Розрахуємо дійсну площу поверхні теплообміну:
Fд = π D Hц = 3,14 ⋅ 3,6 ⋅ 8,51 = 96,246

Контрольні запитання
1. На які групи поділяються ферментери?

31

2. Що таке барботер?
3. Яке призначення піногасника?

Література:[ 2-3,5, 8-10]

Практична робота № 5
Тема. Обладнання вакуум-випарних установок: вакуум-апаратів, інжекторів,
ежекторів, конденсаторів. Обладнання для сушки.
Мета: Проведення основних розрахунків вакуум-випарних установок.
Короткі теоретичні відомості
Апарати, у яких процес згущення розчинів полягає у видаленні
розчинника шляхом його випарювання, називають випарними. Випарні
апарати, застосовувані в хімічній, харчовий, мікробіологічної й інших
галузях, можна класифікувати:
за розташуванням поверхні нагрівання — на горизонтальні, вертикальні
й похилі;
за видом теплоносія - на апарати з паровим, газовим обігрівом, з
обігрівом високотемпературними теплоносіями під високим тиском (маслом,
даутермом, водою) і з електрообігріванням. Найчастіше використовується
обігрів паром, тому надалі будемо розглядати випарні установки тільки з
паровим обігрівом;
за способом проходження теплоносія — на апарати з подачею
теплоносія усередину трубок (кипіння розчину у великому об'ємі в
міжтрубному просторі) і з подачею теплоносія в міжтрубний простір
(кипіння розчину в обмеженій зоні в трубках);
за видом елементів, що гріють, — на апарати з паровими сорочками,
вертикальними

внутрішніми

гріючими

безпосереднім змішуванням пари з розчином;
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трубами,

змійовиками

й

з

за характером циркуляції — на апарати з одноразовою і багаторазовою
циркуляцією;
за тиском усередині апарата — на працюючі під надлишковим тиском і під
вакуумом;
за режимом роботи -- на періодичні й безперервні апарати.
В мікробіологічної промисловості найбільше широко використовується
процес випарювання у вакуумних установках (апаратах) як найбільш економічний
спосіб попереднього концентрування продуктів мікробіосинтезу.
Процес видаленні вологи з напівпродуктів мікробного синтезу є однієї з
кінцевих операції у виробництві біологічно активних препаратів. До процесу
доба культуральна рідина, що містить дріжджі, вітаміни, амінокислоти,
ферменти й ін., має вологість 30-60 %. У сушильних установках вона
збезводнюється до вологості 5—12 %.
У звязку з різноманітністю продуктів, що зазнають сушінню, існують
різноманітні конструкції сушарок. Класифікацію сушарок загалом можна
представити так:
за

способом

підведення

теплоти

сушарки

підрозділяються

на

конвективні й контактні;
за видом теплоносія — повітряні, газові, парові;
за величиною тиску в сушильній камері- працюючі при атмосферному
тиску, вакуумні;
за способом дії періодичні й безперервні;
за конструкцією — камерні, тунельні, стрічкові, шахтні, сушарки в
киплячому шарі, распилювальні, барабанні, контактні, терморадіаційні,
сублімаційні.

Приклад 1. Розрахунки двокорпусної вакуум-випарної установки
Вихідні дані:
Продуктивність по випаруваній волозі: W=2000
Тиск робочої пари: p=0,75 МПа;
33

кг

год

;

Температура кипіння молока:
у першому корпусі – tk1=70°C;
у другому корпусі – tk2=52°C;
Температура пари, що гріє, першого корпуса – tгр1=86 С;
Концентрація сухої речовини у вихідному продукті – Хн=12%
у кінцевому продукті – Хк=35%
Становимо рівняння матеріального балансу
По всій речовині
Gн-W= Gk
Gн-W1= G1
G1- W2= Gk
По волозі
W= W1+ W2
Із цих рівнянь знаходимо кількість молока вступник на згущення
G н = W /(1 −

Xн
кг
12
кг
) = 2000
/(1 − ) = 3045
Хк
час
35
год

де Gн- кількість молока вступника на згущення, кг/год,
Хн- концентрація сухої речовини у вихідному продукті,%
Хк- у кінцевому продукті,%
Кількість кінцевого продукту
Gk= Gн- W=3045-2000=1045 кг/год;
Визначимо кількість випареної вологи в кожному корпусі:
Для цього скористаємося відношенням випареної вологи в першому
корпусі до кількості випареної вологи в другому корпусі:
I:II =1:1,1
#G

¡·G

UEEE

U.G

#

U.G

³·G.G
U.G

=958
UEEE·G.G
U.G

1048
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Xk1 =

GннХ
Gн − W1

GннХ
Xk = Хк 2 =
Gн − (W1 + W2 )

.

Визначаємо кінцеві концентрації розчину по корпусах:
Тепловий баланс по 1му корпусу
Q1=Dгр(in1-ik1)=W1·r1-G0·cm1(t0-tk1)+QПОТ
Q2 = Dгр2 (in2- ik2)= W2·r2-G1·cm2(tк1-tk2)+QПОТ2 ,
t 0-температура молока в 1ом корпусі
tк1-температура кипіння молока в 1ом корпусі
tk2-температура кипіння в другому корпусі
r1, r2-теплота паротворення при відповідному тиску в 1і 2 корпусах.
Dгр-витрата пари, що гріє, у першому корпусі, кг/год
Dгр2- витрата пари, що гріє, у другому корпусі, кг/год
QПОТ, QПОТ2 -втрати теплоти в першому й другому корпусі, кДж
cm-теплоємність молока
cm=41,87W+(13,73+0,113(Т-273)).
Рівняння теплопередачі для корпусів
Q1/3,6= ДО1F1Δt1,
Q2/3,6= ДО2F2Δt2,
Δt1=tгр- tk1 =86-70=16°С,
Δt2= tгр2- tk2,
tгр2= tk 1-Δtфх - Δtн,
tвп= tk 2-Δtфх - Δtн .
Δt1, Δt2 – корисна різниця температур, °З
К1, К2 – коефіцієнти теплопередачі для корпусів, Вт/м2∙К
tk1, tk2 – температура кипіння молока в першому й другому корпусі, °С
Аналіз навантаження корпусів
Розподіл вологи, що випарюється, по корпусах і корисної різниці
температур роблять на підставі розв'язку системи рівнянь із урахуванням
відбору экстра пари на додаткові потреби. Розв'язок цього завдання ведеться
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методом послідовних наближень. У якості 1го наближення звичайно вважають,
що кількість вологи, що випарюється, дорівнює кількості пари, що гріє. У цьому
випадку можемо записати:
W1= Dгр=a(D0+E1)=a D0(1+u) .
W2= W1- E1- E111=c W1- uD0 .
u= E1/D0-коефіцієнт інжекції (u = 0,8..1)
а = коефіцієнт враховуючий частку, що відбирається екстрапара(=0,9)
с = коефіцієнт враховуючий відбір екстрапара, що направляється в 2ий
В.А.
Після перетворень одержимо
W1= [W· а(1+ u)]/ а(1+ c) (1+ u)- u=[2000·0.9(1+0,9)] /0,9(1+0,95)(1+0,9) 0,9=1405 кг/ч .
Тоді W2 =2000-1405=595 кг/год.
Концентрація після першого корпуса
Х1= G0Х0/(G0 - W1) =3045·13/(3045-1405) = 23,9 %
За умови рівності площ F1=F2
Δt2 = W2 К1Δt1/ W1 К2=16·1500·0,298/0,702·1200 =9°С.
tгр2= tk2+Δt2=52+9=61°С.
Визначаємо тиск у корпусах
1корпус
tгр1=86°C
p=0,6·105 Па
Калоризатор tк=84°С, iк=350 кДж/кг, r = 2293кДж/кг, i=2653 кДж/кг.
tвп1= tгр2=61°С
p = 0,21·105 Па, r=2354 кДж/кг, i = 2611 кДж/кг.
Калоризатор tк = 59°С, iк = 247 кДж/кг
2 корпус
tвп2=49°С, p = 1,04·104 Па, r =2386 кДж/кг, I =2589 кДж/кг.
Визначаємо питому теплоємність молока
см1=[41,87·1405+(13,73+0,113·68)]·0.06=3,5 кДж/кг·К
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см2=[41,87·595+(13,73+0,113·50)]·0,14=3,4 кДж/кг·К
Визначаємо теплоту
Q1=1405·2354-3045·3,5(86-70)=3136850 кДж
Q2=595·2386-1640·3,4(67-52)=1336030 кДж
Існуючі вакуум-випарні установки мають однакові поверхні нагрівання
випарників і розміри корпусів, тому F1= F2. Рівність поверхні дає можливість
визначити поверхня нагрівання одного корпуса установки, а другий виготовляти
таким же. При цьому краще визначати поверхня нагрівання першого корпуса.
Визначаємо площу поверхні теплопередачі калоризаторів
F1=3136850/1500·3,6·16=36,3 м2
F2=1336030/1200·3,6·9=35,3 м2
Витрата пари, що гріє, в 1м корпусі
Dгр= Q1/0,97(in1-ik1) = 3136850/0,97(2611-350) =1430 кг/год
Витрата робітника(гострого) пари
D0= Dгр/а(1+ u)=1430/0,9(1+0,9)= 836 кг/год
Основні розміри випарника й паровіддільника
Поверхня нагрівання випарника утворюється кип'ятильними трубками в
теплообміннику.
Приймають діаметр кип'ятильних трубок d = 0,032м, l = 2,5 м.
Число трубок у випарнику
n= F/π· d ·l=36,3/(3,14·0,032·2,5)=146.
Вакуум-випарні установки мають звичайно дві циркуляційні труби, площа
труби, площа перетину яких ухвалюється за 10% світлового перетину
кип'ятильних труб.
Площа поперечного переріза циркуляційні труб
fц=0.1 F = 0,1·3,14·0,0322·187/4=0,15м2
Діаметр циркуляційні труб
Dц=d

>·´
Aµ

=d

>·E,Gm
:,G>·U

Визначення розмірів паровіддільника
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= 0,31м

Об'єм паровіддільника визначається по формулі
V=Vвт·W/A=13·2000/6000=4,3 м3.
Де Vвт- питомий об'єм вторинної пари, м3/кг.
А-А- напруга, що допускається, об'єму по випаруваній волозі,
Об'єм паровіддільника циліндричного м3/( м3·ч) (А= 4000…12000 м3/(
м3·ч)
V= (πD2/4)·H
D- Діаметр паровіддільника, м;
H- висота паровіддільника, м; (Н = 1,2D)
D =d

>·?

G.U·A

=d

>·>,:

G.U·:.G>

= 1,65 м.

Н = 1,2·1,65 = 1,98 м.
Розрахунки трубчастого теплообмінника
Приймають діаметр кип'ятильних трубок d = 0,032м, l = 2,5 м.
Визначаємо число ходів в апарату
i= L1/L=5/2.5=2
Де i-число ходів в апарату,
L1-загальна довжина апарата, м
L-довжина кип'ятильних труб, м
Розміщаємо труби по сторонах правильних шестикутників ( по вершинах
рівносторонніх трикутників). На діагоналі найбільшого з них розташується труб:
д

=

4
(4/3) ∙ (n − 1) + 1 = ¶· ¸ ∙ (146 − 1) + 1 = 14
3

n- число трубок у випарнику;

Кількість труб на стороні найбільшого шестикутника
nс=0,5(nд+1)=0,5∙(14+1)=7.5
Де nд- кількість трубок на діагоналі шестикутників
Приймаємо nс = 8
Визначаємо крок труб у кип'ятильнику
D =1.25∙ d=1.25∙32∙10-3=40∙10-3м = 40 мм,
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Де d- діаметр кип'ятильних труб
Визначаємо ширину простінка
Lн=( L- d)=40-32 = 8 мм.
Внутрішній діаметр кожуха апарата
Dв = L (nд-1)+ d +2( L- d)=40(14-1)+32+2(40-32)=568 мм.
Приклад 2. Розрахунок барабанної сушарки
Розрахувати барабанну сушарку для мезги кукурудзяної продуктивністю
400 кг/год.
Барабанні

сушарки.

При

розрахунках

сушарки

барабанного

типу

визначаються місткість барабана, його діаметр, довжина, частота обертання й
споживана потужність.
Місткість барабана,(м3)
Vб= W/A,
де W — кількість вологи, що випаровується з матеріалу, кг/год; А — напруга по
волозі, що випаровується, кг/(м3год.).
Величина А залежить від виду продукту, температури сушильного агента t1 і
конструкції сушарки. Можна застосовувати наступні значення А:
Температура сушильного агента, t1°С

130÷150 300÷400 500÷700

Напруга по волозі, що випаровується, А

2÷4

6÷12

15÷25 кг/(м3год.)

Напруга барабана по волозі може бути й більше, наприклад для жому
бурякового при t1 = 750 °С, А = 185 кг/(м3ч), мезги кукурудзяної t1 = 300 °С,
А = 40÷50 кг/(м3ч).
Vб= 400/50 =8 м3.
Діаметр барабана приймаємо 1,5 м. Тоді його довжина становитиме 5 м.
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Тривалість перебування (с) продукту в барабані
τ = Vбρφ/G,
де ρ - насипна маса продукту, кг/м3; φ - коефіцієнт наповнення барабана; G маса вологого продукту, що подається в барабан, кг/с.
τ = 8 ∙500 ∙0,6/20 = 120 с.
Частота обертання барабана (с-1)
n =L/(aτDtg(α)),
де L, -довжина барабана, м; a - коефіцієнт, що залежить від типу перемішуючого
пристрою) і діаметра барабана ( для підйомно-лопатевої насадки рівний 1,2, для
полкової — 0,6÷0,4, для коміркової- 0,65÷0,33); D - діаметра барабана, м.
n =5/(0,5 ∙120 ∙1,5) = 0,056 с-1
Потужність (кВт) електродвигуна барабана
N = 0,078D3Lρσn,
де σ — коефіцієнт, що залежить від виду насадки й ступеня заповнення
барабана ( для підйомно-лопатевої насадки рівний 0,063, для полкової — 0,038,
для коміркової — 0,01); n — частота обертання барабана, с-1.
N = 0,078∙1,53∙5∙500∙0,038∙0,056 = 1,4 кВт. Приймаємо 2 кВт.
Контрольні запитання
1. Класифікація випарних установок?
2. Класифікація сушарок?

Література:[ 2-3,5, 8-10]
Практична робота № 6
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Тема.

Розрахунок

організаційних

та

технічних

заходів

технічного

обслуговування та ремонту біотехнологічного обладнання.
Мета: Вивчення параметрів обладнання лля мийки та стерилізації.
Короткі теоретичні відомості
Форми і методи організації технічного обслуговування машин
Технологічний процес - комплекс організаційно-технічних заходів,
спрямованих на якісне виконання технічного обслуговування та раціональну
послідовність виконання всіх робіт, оптимальне розміщення робочої сили,
доцільне розміщення і використання устаткування.
Технічне обслуговування

Власними силами

Кошти спеціалізованих
підприємств

Комбіноване

Операції з технічного обслуговування і діагностування машин можна
організувати за двома схемами:
а) тупиковий метод обслуговування;
б) потоковий метод обслуговування.
При суміщеній схемі (тупиковому методі) усі роботи з догляду за
машиною виконуються на одному робочому пості. Робочий пост - це виробнича
площа, на якій працює бригада в складі 3-5 осіб.
Тупиковий метод виправдовує себе:
- при невеликій виробничій програмі;
- для поточного ремонту в дрібних ремонтних підприємствах;
- при великій різноманітності парку машин;
- якщо робочі пости спеціалізуються на визначених роботах. Недоліки:
- низька продуктивність;
- неможливість механізації операцій, особливо трудомістких;
- потрібні робітники більш високої кваліфікації.
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Потоковий метод передбачає виконання робіт на кількох послідовно
розташованих спеціалізованих постах, що утворюють лінію. Основним
показником, що характеризує роботу потокової лінії, є такт Т - час перебування
машини на кожному пості.
Для потокового методу обслуговування характерно:
- розміщення постів суворо у технологічній послідовності;
- постійне закріплення технологічних операцій за робочими місцями;
- безупинне й одночасне здійснення всього технологічного процесу.
Форми організації виробництва з технічного обслуговування
У практиці організації технічного обслуговування знаходять застосування
такі

форми

організації

ТО:

типова,

агрегатно-дільнична,

комплексна,

операційно-постова, агрегатно-зональна й ін.
Методи організації робіт з поточного ремонту машин
Зазвичай поточний ремонт виконують у три етапи:
I етап - на робочих постах, де з машини знімають несправні деталі, вузли,
агрегати.
II етап - у відповідних цехах, де відбувається ремонт, чи на складі, де
деталь заміняють на нову.
III етап - знову на робочих постах, де відремонтовані (замінені) деталі,
вузли встановлюються на машину.
На цих етапах проводять розбірно-складальні та ремонтні операції.
Розбірно-складальні операції і дрібні операції, що не потребують фахівців
іншої професії, виконують на робочих постах.
Ремонтні операції можуть виконуватися на робочих постах біля машини
(дрібний ремонт), у спеціалізованих ремонтних цехах і на стороні в
спеціалізованих ремонтних майстернях.

Технічна й організаційна підготовка планово-попереджувальних
ремонтів
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Усі види робіт, що належать до системи ППР, мають потребу у відповідній
технічній і організаційній підготовці. Технічна підготовка системи ППР
складається з конструкторської й технологічної підготовки.
Конструкторська

підготовка

полягає

в

систематизації

технічної

документації за окремими типорозмірами устаткування й поданні її у вигляді
альбомів,

укомплектованих

кресленнями

устаткувань

й

технічною

документацією, розроблювальною для модернізації устаткування. Ці альбоми
використовуються під час технологічної підготовки ремонтних робіт, а також
для виготовлення змінних деталей і вузлів, для вирішення питань, пов'язаних з
конструктивною уніфікацією деталей, упровадженням замінників дефіцитних
чорних і кольорових металів, модернізацією устаткування.
Технологічна підготовка передбачає формування типових технологічних
процесів розбирання й складання устаткування, розроблення технологічних
процесів виготовлення й відновлення деталей, проектування спеціального
устаткування й оснащення для проведення ремонтних робіт, а також уточнення
відомості дефектів.
Відомість дефектів є виконавчою технологічною відомістю і, як правило,
складається протягом одного з планових оглядів перед капітальним ремонтом, а
також перед середнім ремонтом з періодичністю понад один рік. Ця відомість
корегується після розбирання устаткування.
Під час проектування технологічних процесів відновлення деталей широко
застосовуються методи, що забезпечують збільшення строків їхньої служби й
комплексну механізацію робіт.
Прогресивними напрямами технологічної підготовки є розроблення і
впровадження вузлового й послідовно-вузлового методів ремонту. За вузлового
методу ремонту окремі вузли замінюються запасними (оборотними), заздалегідь
відремонтованими або новими. За послідовно-вузлового методу вузли, що
потребують ремонту, ремонтуються не одночасно, а послідовно, під час перерв у
роботі верстата (наприклад, у неробочі зміни). Упровадження цих методів є
найважливішою умовою проведення трудомістких ремонтів у вихідні й святкові
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дні,

а

в

умовах

масового,

особливо

автоматизованого

й

гнучкого

автоматизованого, виробництва — це єдиний шлях підвищення ефективності
ремонтних робіт.
Організаційна підготовка має створювати раціональну організацію
проведення всіх видів ремонтних робіт і технічного
обслуговування; комплексно забезпечувати їх матеріалами, змінними
деталями і вузлами, інструментами, оснащенням, підйомно-транспортним
устаткуванням. Підготовка повинна передувати виведенню устаткування в
ремонт, що дає змогу скоротити його простої в ремонті.
На підприємствах, як правило, створюється запас змінних деталей і вузлів,
необхідних для безперервного виконання ремонтних робіт. Величина цього
запасу підлягає нормуванню. Поточне регулювання запасів здійснюється за
системою "максимум — мінімум".
Усі деталі, що перебувають у запасах, поділяються на групи:
— деталі зі строком служби, що не перевищує міжремонтний період;
— деталі, що витрачаються в більших кількостях незалежно від строку
їхньої служби;
— великі, складні й трудомісткі деталі, для виготовлення яких потрібні
складні й великі кування або виливки;
— деталі, що виготовляються на стороні;
—

усі

змінні

деталі

унікального,

особливо

відповідального

або

лімітуючого обсяг виробництва технологічного устаткування.
Облік і рух деталей на центральному складі запасних частин ведеться
відповідно до зазначеної класифікації за системою "максимум — мінімум".
Норма запасу однотипних деталей для групи однотипного устаткування
визначається за формулою
8

¹пр ∙ 7 ∙
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º

∙ »,

де ¹пр – кількість одиниць устаткування; 7 – кількість однотипних деталей на

певному типі устаткування, шт.; º – тривалість циклу виготовленая деталі або
час отримання зі сторони партії деталей, днів; – строк служби деталі, днів;
» – коефіцієнт нерівномірності ремонтів, визначається за планом-графіком.
Випробування змонтованого обладнання і здача обладнання в
виробництво пусконаладочних робіт
Випробування обладнання на холостому ході Змонтоване технологічне
обладнання випробують на щільність і міцність (ємності і апарати), машини,
механізми і апарати з приводом випробують при роботі на холостому ході. До
початку

індивідуального

загальнобудівельні

і

випробування

основні

оздоблювальні

повинні
роботи,

бути

завершені

виконані

заходи,

передбачені правилами техніки безпеки і протипожежного нагляду, забезпечена
подача електроенергії, води, пари, стисненого повітря, а також закінчені роботи
по облаштуванню каналізації і системи захисту (заземлення та ін.). Для
проведення індивідуального випробування призначають відповідальну особу з
числа інженерно-технічних працівників монтажної організаціїї. Ємності і
апарати випробують на міцність у відповідності з вказаними в проекті вимогами
технічних умов, норм і правил на монтаж окремих видів обладнання. Гідравлічні
випробування апаратів звичайно проводяться під тиском рроб=1.25 Па.
Пневматичне випробування апаратів здійснюється в відповідності з вказівками в
паспорті і вимогами Держтехнагляду.
Гідравлічні і пневматичні випробування здійснюються в наступних
випадках: - якщо апарат на заводі-виробнику не піддавався внутрішньому
огляду і випробуванню (апарати, які знаходяться у відомстві Держтехнагляду
підлягають обов’язковому заводському випробуванню); - якщо апарат до
моменту випробування не працював більше 1 року, за винятком випадків
складської консервації; - при зберіганні апарата в консервованому вигляді
більше 3-х років; - якщо апарат був демонтований і встановлений на новому
місці.

Апарати,

які

працюють

під
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вакуумом,

піддають

гідравлічному

випробуванню тиском 1,96133∙105 Па або випробуванню на вакуум із
залишковим тиском, вказаним в паспорті (кресленні) завода-виробника.
Апарати, які працюють під атмосферним тиском, піддають випробуванню,
наповнюючи їх водою або, в окремих випадках, змазуючи гасом зварні шви: при
випробуванні на поверхні, покритій крейдою, не повинно бути масляних плям.
Тривалість витримки при випробуванні гасом до 35 хвилин. Результати
випробувань на щільність і міцність оформляють актами, у відповідності з
додатком 4 до СНиП ІІІ-Г.10-66. Індивідуальне випробування обладнання на
холостому ході проводять за встановленим графіком за участю представників
замовника і спеціалізованих монтажних організацій. Тривалість випробувань
підйомно-транспортного обладнання на холостому ході повинна відповідати
вимогам глави СНиП ІІІ- 103 Г.10.1-62. Результати випробувань на холостому
ході оформляють актами, у відповідності з додатком 5 до СНиП ІІІ-Г.10-66.
Виявлені в процесі випробування технологічного обладнання неполадки і
дефекти монтажна організація своєчасно усуває.
Всі технологічні трубопроводи після закінчення монтажу промивають чи
продувають і випробовують на міцність і щільність в відповідності з правилами.
Випробування на міцність і щільність проводять одночасно. При гідравлічному
випробуванні величину тиску встановлюють проектом і приймають рівною 1,25
робочого тиску, але не менше рроб = 2,942∙105 Па для сталевих трубопроводів
при робочих тисках від 4,9033·105 Па і вище та 1,5 робочого тиску, але не менше
1,9613·105 Па для сталевих трубопроводів при робочих тисках 4,9033·105 Па.
Трубопроводи, призначені для транспортування холодної і гарячої води,
харчового розсолу, холодоносія, промивають водою, аміачні трубопроводи
продувають стисненим повітрям, паропроводи – парою. Миття трубопроводів
слід проводити інтенсивно, забезпечуючи швидкість руху води в трубопроводі 1
– 1.5 м/с до стійкої появи чистої води з спускного пристрою трубопровода і
повного спорожнення трубопровода після закінчення промивки. Продувають
трубопроводи при надлишковому тиску, рівному робочому, по обвідним шляхам
в місцях встановлення приладів автоматичного контролю і керування.
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Після закінчення індивідуальних випробувань змонтованого обладнання і
комунікацій,

останні

пусконалагоджувальних

приймає
робіт

і

робоча
комплексне

комісія

в

випробування.

проведення
Приймання

оформляють актом, у відповідності з додатком 6 СНиП ІІІ-Г.10-66, після
підписання якого обладнання, конструкції і комунікації вважаються прийнятими
замовником. При здачі–прийманні монтажна організація пред’являє наступну
технічну документацію: акти готовності фундаментів, опорних конструкцій і
споруд (приміщень) до проведення монтажних робіт; акти на «приховані»
роботи по монтажу обладнання, металоконструкцій і трубопроводів, монтажні і
зварювальні формуляри; сертифікати на металопрокат, метизи і зварювальні
матеріали; заводські сертифікати на поставлені сталеві конструкції; детальовані
креслення металоконструкцій; документи про узгодження допустимих відхилень
від проекту; дані про результати геодезичних замірів при перевірці ділильних
осей і установці конструкцій; описи посвідчень зварників, які проводили
зварювання конструкцій і трубопроводів І і ІІ категорій; заключення при
перевірці якості зварних швів трубопроводів в обсязі, передбаченому
правилами; акти випробувань арматури і трубопроводів на міцність і щільність;
акти промивання і продування трубопроводів; схеми трубопроводів І категорії;
журнали монтажних і зварних робіт; акти випробувань ємностей і апаратів на
міцність і щільність; акти випробувань обладнання на холостому ходу; комплект
робочих креслень на монтаж технологічного обладнання і трубопроводів з
підписом відповідального представника монтажної організації, у відповідності
виконаних робіт цим кресленням або з внесенням в них змін, якщо останні мали
місце в процесі виконання монтажних робіт.

Контрольні запитання
1.

Розкрийте тупикового і потокового методів обслуговування?

2.

Назвіть етапи поточного ремонту?

3.

Які основні етапи випробування і здачі обладнання.

Література:[ 1-3,5, 8-10]
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