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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І
ТЕРМІНІВ
МТБ – матеріальний баланс;
ХТС – хіміко-технологічна система;
G

– продуктивність;

P – тиск;
T – температура;
V

– об’єм;

ФОП – фонд оплати праці;
ОФ – основні фонди;
ОбЗ-оборотні засоби;
А – амортизація основних фондів;
С – собівартість;
П – прибуток;
Ц – ціна;
ФОП – фонд оплати праці;
КПО – коефіцієнт природнього освітлення.
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ВСТУП
Метою дипломного проекту є дослідження процесу отримання
ін’єкційного лікарського засобу (глюконату кальцію 5 %), його основних
технологічних параметрів, розрахунок матеріальних балансів, розробка
програмного модуля для розрахунку конструктивних параметрів реактора,
розробка схеми автоматизації виробництва, оцінка його техніко-економічних
показників та аналіз охорони праці на підприємстві.
Глюконат кальцію — кальцієва сіль глюконової кислоти. Формула
глюконату кальцію - C12H22СаО14. Усуває гіпокальціємію; протиалергічна,
протизапальна, кровоспинна дія.
Іони кальцію беруть участь у передачі нервових імпульсів, скороченні
гладких і скелетних м'язів, функціонуванні міокарда, згортанні крові. Вони є
необхідними для формування кісткової тканини, функціонування інших
систем і органів[1].
В технології отримання глюконату кальцію є деякі особливості. Розчин
перед ампулуванням кип’ятять протягом 3-х годин, при цьому препарат
звільняють від домішки кальцію оксалату, який випадає в осад під час
стерилізації.
З метою очищення ін’єкційних розчинів глюкози від важких металів і
забарвлених продуктів розпаду глюкози, її заздалегідь обробляють вугіллям
активованим і стабілізують кислотою хлороводневою до рН 3,0-4.0.
Вугілля активоване, використовуване у виробництві ін’єкційних
розчинів, заздалегідь обробляють розчином кислоти хлористоводневої і
неодноразово промивають водою[2].
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1. Характеристика технологічної схеми процесу
1.1 Виробництво ін’єкційних розчинів з речовин, які вимагають
додаткового спеціального очищення
Всі вихідні речовини, що використовуються у фармацевтичній промисловості, повинні задовольняти вимогам Державної фармакопеї або іншої
нормативно-технічної документації - ГОСТ, АНД, ФС, ДСТ, ТУ. Для деяких
речовин, що використовуються для приготування ін’єкційних розчинів, ДФ
висуваються підвищені вимоги щодо хімічної чистоти речовин, так званий
сорт “для ін’єкцій”. До цих речовин відносяться: магнію сульфат, кальцію
хлорид, натрію кофеїн-бензоат, еуфілін, натрію гідрокарбонат, натрію
гідроцитрат, кальцію глюконат та інші. Для глюкози і желатину ДФ введена
вимога апірогенності, оскільки вони можуть бути живильним середовищем
для мікроорганізмів. Якщо ви- щеперелічені речовини не відповідають
вимогам сорту “для ін’єкцій”, їх піддають спеціальному очищенню від
недопустимих домішок.
За відсутності спеціального сорту магнію сульфату “для ін’єкцій”, що не
містить сполук марганцю і заліза, очищення від цих домішок проводять
магнію оксидом при нагріванні і відстоюванні з подальшою адсорбцією їх на
активованому вугіллі[2].
1.2 Опис технологічного процесу
Спосіб одержання розчину кальцію глюконату для ін'єкцій, шляхом
розчинення порошку кальцію глюконату у воді для ін'єкцій, що попередньо
підігріта,

підігрівання

розчину

до

80-85°С,

витримування

при

цій температурі, корекції вмісту кальцію глюконату при супроводженні
перелічених операцій перемішуванням, з наступним охолодженням розчину,
його фільтруванням та ще одним фільтруванням, що стерилізує, і розливання
в ампули, який відрізняється тим, що використовують воду для ін'єкцій, що
підігріта до 50-65°С, розчинення порошку кальцію глюконату проводять при
барботуванні азотом, після витримування при температурі 80-85°С знов
проводять барботування азотом, після чого розчин обробляють при
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перемішуванні активованим вугіллям при 80-85оС і знов барботують азотом
протягом 3-5 хвилин, після чого проводять операцію коректування вмісту
кальцію глюконату, з наступними додатковими нагрівом та витримкою
розчину при 95-98°С при перемішуванні, а охолодження проводять до
температури 85-87°С довільно при перемішуванні, перед фільтрацією від
вугілля.[3]
Технологічна схема виробництва глюконату кальцію представлена на
рисунку 1.1.

Рисунок 1.1 – Технологічна схема процесу отримання розчину глюконату
кальцію [1]:
1 – патронний фільтр очистки пари (максимальний тиск 1,6 МПа); 2,12 –
центробіжні насоси; 3 – змішувач; 4 – мірник води для ін’єкцій; 5,6 –
реактори; 7 – патронний фільтр очистки азоту (максимальний тиск 1,0 МПа);
8 – друк-фільтр; 9,10 – фільтри очистки розчину (робочий тиск 0,3 МПа);
11– збірник для відфільтрованого розчину; 13 - підігрівач.
І – вода питна; ІІ – пара; ІІІ – ін’єкційна вода; ІV – азот; V – порошковий
препарат; VІ – злив в каналізацію; VII – на термічне знешкодження.

В патронний фільтр 1 подається пара під тиском 0,3 МПа, в якому вона
очищується від твердих домішків та забруднювачів. Насосом 2 з попередньої
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стадії подається ін’єкційна вода при температурі 85°С у збірник 4 .Очищена
пара разом з ін’єкційною водою подається в реактори 5, 6 з магнітною
мішалкою. Дозований глюконат кальцію завантажується в реактори вручну.
Перемішування повинне відбуватися при температурі 95°С. Для цього в
рубашку реактору подається пароводяна суміш зі змішувача 3, яка забезпечує
потрібний температурний режим. Після реактору охолоджений потік
направляться у підігрівач 13, де він знову підігрівається та подається у
змішувач 3 на рецикл. Вивантаження з реакторів відбувається за допомогою
стислого азоту, який проходить попередню очистку від механічних
забруднень у патронному фільтрі 7. Витиснений з реакторів розчин
направляється на фільтрацію у друк-фільтр 8, де видаляються стислий азот та
домішки оксалату кальцію. Далі ін’єкційний розчин фільтрується у
патронних фільтрах 9, 10 з різними ступенями очистки. Відфільтрований
розчин накопичується у збірнику 11, з якого потім насосом 12 подається на
ампулювання.
1.3 Постановка задачі
Аналіз показав, що основним процесом є змішування в реакторі з
подальшим розчиненням глюконату кальція при сталій температурі.
Виготовлення ін’єкційного лікарського засобу потребує жорского дотримання
норм технологічного процесу в обробці та очищенні води. Для вивантаження
готового продукту з реактора використовується стислий азот який потім
відділяеться за допомогою фільтрів. В даному проекті поставлено наступні
задачі:
 розрахувати матеріальні баланси для даної схеми за допомогою
середовища ChemCAD;
 обрати математичну модель фізичного розчинення та провести
розрахунки залежності концентрації глюконату кальція від часу;
 розробити програмний модуль на основі математичної моделі;
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 розробити

схему

автоматизації

яка

задоволяняє

вимогам

продуктивності;
 виконати економічний розрахунок та визначити заходи по техніці
безпеки та охороні праці.
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2 Аналіз структури схеми отримання ін’єкційного лікарського засобу
(глюконату кальція 5%)
2.1 Побудова структурної схеми
Схема отримання глюконату кальцію, що наведена на рисунку 1.1 є
замкненою, тому необхідно провести її структурний аналіз. Спершу складемо
таблицю відповідності потоків та апаратів.
Таблиця 2.1- Відповідність потоків та апаратів

Параметричність всіх потоків однакова.
2.2 Виконання структурного аналізу
Структурна схема процесу, що відповідає технологічній схемі
зображена на рисунку 2.2:
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Рисунок 2.2– Структурна схема процесу
Виконаємо послідовно всі етапи структурного аналізу цієї схеми.
1.

Сформуємо матрицю суміжності А.
Цей етап виконаємо із використанням програми (рисунок 2.3)

Рисунок 2.3 – Матриця суміжності
Застосуємо алгоритм покриття для визначення комплексів схеми. За
алгоритмом маємо звести матрицю суміжності А послідовно в степені 2, 3, …,
20 та логічно їх помножити. В результаті отримаємо матрицю шляхів С. В
Matlab ця дія виглядає так:
C=A|A^2|A^3|A^4|A^5|A^6|A^7|A^8
Матриця зображена на рисунку 2.4.
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Рисунок 2.4 – Матриця шляхів
Для отримання матриці B, що вказує на наявні комплекси необхідно
виконати в Matlab дію:
Використовуємо логічне множення матриць C та CT.
>> B=C&C'

Рисунок 2.5 – Матриця, що вказує на наявні комплекси
Як можна бачити з матриці B, в схемі буде 1 комплекс: K=[3 4 5 6].
2.

Далі може бути сформована послідовність розрахунку з комплексів й

поодиноких вершин:
ППРС = [ 1 2 (3 4 5 6) 7 8]
3.

На цьому кроці для комплексу отримаємо контури та множини

оптимально розвиваючих дужок ОРМД.
Побудуємо прадерево комплексу К:
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Дерево для К виглядає таким чином:

Контури комплексу K, що отримані з дерева, наступні:
1) 3-5-6-3
2) 5-6-4-5
Складемо матрицю контурів для К:
Таблиця 2.3 - Матриця контурів K

Оскільки ступені вільності однакові, то розриваємо дугу з найбільшою
кількістю входжень. Обираємо наступну множину дужок, що можуть
розірвати ці два контури: ОРМДК={(5-6)}.

Вик

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

ДП ХА 4102 1490 001 ПЗ

Арк

21

Рисунок 2.6 – Структурна схема процесу із вказаними розірваними дужками
Таким чином, розірвавши отримані дуги, отримаємо остаточну
послідовність розрахунку схеми:
ОПРС= (1 2 3 4 5 6 7 8).
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2.3 Розрахунок ХТС отримання ін’єкційного лікарського засобу
(глюконату кальція 5%) в CHEMCAD 7
2.3.1 Про CHEMCAD
CHEMCAD - ефективний інструмент для комп'ютерного моделювання
хіміко-технологічних процесів. Основний модуль розрахований на аналіз,
оптимізацію та проектування технологічних схем хімічних виробництв.
CHEMCAD дозволяє створювати, аналізувати і оптимізувати різні варіанти
технологічного оформлення виробничих процесів, оцінювати їх ефективність
і вибирати найкращий з них.
Комплекс досліджень з використанням CHEMCAD дає можливість
домогтися задовільного збігу результатів розрахунків з даними промислових
експериментів, що дозволяє вирішувати завдання автоматичного управління
процесами і підвищити ефективність діючих виробництв, визначити
оптимальні режимні і конструкційні параметри процесів в окремих апаратах з
позиції всього виробництва в цілому [4].
В ході виконання роботи було використано дві версії CHEMCAD –
CHEMCAD 5.2 і CHEMCAD 6.3.1. Перша з них має інтерфейс типу Windows
XP, остання – має більше функціоналу та новітні ший інтерфейс.
2.3.2 Налаштування середовища ChemCad
На початку роботи у моделюючій програмі ChemCad її потрібно
налаштувати відповідно до своїх потреб.
1) Задаємо технічні розмірності
Для цього у рядку меню натискаємо Format - Engineering Units. У
спливаючому вікні обираємо розмірності одиниць із системи СІ (рис. 2.7).
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Рисунок 2.7 – Вікно вибору розмірності одиниць
2) Обираємо компоненти (речовини), що використовуються у схемі.
Усі компоненти програми містяться у базі даних, доступ до якого
можливий через меню на вкладці ThermoPhysical – Select Components, які
доступні в режимі Simulation (Моделювання).
Обираємо за допомогою вбудованого пошуку потрібні речовини (рис. 2.8),
а саме: Ацетилен, хлоридну кислоту, вініл хлорид та натрій гідрооксид .

Рисунок 2.8 – Вибір компонентів
Обираємо апарати для технологічної схеми
ChemCad містить вбудовану бібліотеку апаратів (рис 2.9), яка доступна
при відкритті нового документу.
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Рисунок 2.9 – Бібліотека апаратів у ChemCad
3) Вхідні і вихідні потоки
Розміщення зображень апаратів технологічної схеми починається, як
правило, з виставлення піктограми Feed (живлення) . Поруч з піктограмою
автоматично виставляється її ID (ідентифікаційний) номер. Першому
апарату присвоюється ID, потім номер збільшується в порядку
виставлення піктограм. Завершення розміщення зображень апаратів
технологічної схеми закінчується виставленням піктограм

Product

(Продукт) .
2.3.3 Проектування схеми
Опираючись на теоретичні відомості про процес отримання ін’єкційного
лікарського засобу та взявши за основу модель (рис. 1.1) представимо в
CHEMCAD схему отримання ін’єкційного лікарського засобу (глюконату
кальція 5%) (рис.2.10):
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Рисунок 2.10- Схема отримання глюконату кальцію в ChemCad 7.
Модель складається з наступних блоків бібліотеки моделей (таблиця
2.8):

Таблиця 2.8– Блоки, які входять до схеми
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Опис блоків бібліотеки моделей:


Baghouse Filter –– Фільт очистки пари. Застосовується для очистки пари

від домішок (оксиду кальція)..


Separator, Divider

– розділювач. Використовується для моделювання

випарних установок та інших одноступінчатих розділювачів.


Multipurpose Flash – колона. Використовується для змішування

речовин.
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Опис процесу:
В фільтр подається пара під тиском 0,3 МПа, в якому вона очищується
від твердих домішків та забруднювачів. Насосом з попередньої стадії
подається ін’єкційна вода при температурі 85°С у збиральну колону. Очищена
пара разом з ін’єкційною водою подається в колони. Дозований глюконат
кальцію завантажується в реактори вручну. Перемішування відбувається при
температурі 95°С. Вивантаження відбувається за допомогою стислого азоту.
Вивантажений потік потрапляє до сипараторів де поступово відділяються азот
та вода якак використововувалась для підтримання температурного
режиму в колоні. Виділена вода направляться у підігрівач, де вона знову
підігрівається та подається у змішувач на рецикл. Розчин з сепараторів
змішується в змішувачі,з якого потім подається на ампулювання.
Параметри, які задавалися в фільтрі зображені на рисунку 2.11.

Рисунок 2.11 - Параметри фільтра

Вик

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

ДП ХА 4102 1490 001 ПЗ

Арк

28

Параметри, які задавалися в колоні, зображені на рисунку 2.12.

Рисунок 2.12- Параметри колони
Параметри, які задавалися в 1-му сепараторі, зображені на рисунку 2.13.

Рисунок 2.13- Параметри 1-го сепаратора
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Параметри, які задавалися в 2-му сепараторі, зображені на рисунку 2.14.

Рисунок 2.14 - Параметри 2-го сепаратора

2.3.4 Розрахунок матеріальних балансів процесу виробництва
ін’єкційного лікарського засобу (глюконату кальція 5 %)
Розрахуємо матеріальний баланс для кожного з апаратів.
Таблиця 2.9 - Матеріальний баланс для фільтра

Таблиця 2.9 - Матеріальний баланс для колони
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Таблиця 2.9 - Матеріальний баланс для 1-го сепаратора

Таблиця 2.9 - Матеріальний баланс для 2-го сепаратора

Таблиця 2.9 - Матеріальний баланс

Як видно сума вхідних та сума вихідних потоків одинакові. Отже
матеріальний баланс пораховано правильно.
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3 Автоматизований розрахунок фізичного розчинення глюконату
кальція
3.1 Технічне завдання на розробку обчислювального модуля
Розробити обчислювальний модуль, призначений для перевірочного
розрахунку процесу отримання розчину глюконату кальція 5 % в реакторі з
магнітною мішалкою.
Вихідними даними для розрахунку є:
Тип апарату: реактор з магнітною мішалкою
Температура реактора: 95 ˚С
Коефіцієнт масовіддачі: 0,41

м
с

Початкова маса глюконату кальція: 14 кг
Об’єм реактора: 0.2 м3
Початкова концентрація глюконату кальція в розчині: 0
Концентрація насичення: 6.71

кг
м

кг

м

Густина глюконату кальція: 500

кг
м

Результатами розрахунку є графік концентрації розчиненого глюконату
кальція в розчині.
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3.2 Математичне моделювання реактора для змішування глюконату
кальція
Математичне моделювання є одним із основних сучасних методів
дослідження.
Математичне моделювання включає три взаємопов'язаних етапи:
1. складання математичного опису досліджуваного об’єкту;
2. вибір методу вирішення системи рівнянь математичного опису і
реалізації його в формі програми;
3. встановлення відповідності (адекватності) моделі об’єкту.
Математичне моделювання реактора проводиться з урахуванням
наступних припущень:
 реакція не відбувається;
 розчинення відбуваєть по всьому об’єму;
 постійна температура
 Йде при інтенсивному перемішуванні
Виробництво ін’єкційних лікарських засобів вимагає чіткого дотримання
концентрацій речовин у готових продуктах, відхилення навіть у не значних
кількостях може нанести шкоду здоров’ю та навіть нести загрозу життю
людини. Тому при розрахунку моделі фізичного змішування глюконату
кальція 5 % приймаєть що на даний об’єм ін’єкційної води необхідно внести
14 кг порошкового глюконату кальція. Розрахунок ведеться доки весь
порошковий препарат повність не розчинеться у воді та не досягне
концентрації 6.71 %, яка приймається як концентрація насичення.
Основне рівняння моделювання фізичного змішування:
dМ
  K * F * (Cs  C )
d

(3.1)

М – маса розчиненої твердої речовини в момент часу τ;
τ – час розчинення;
К – коефіцієнт масовіддачі;
Cs – концентрація насичення;
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С – концентрація в момент часу τ.
В процесі розчинення розмір частинок змінюється однаково з усіх
сторін, приймаємо, що розчинення йде по повному об’єму всіх частинок. В
якості початкової форми частинок прийнято сферичну форму.
Для таких частинок справедливо:
МN*

 *d3

М0  N *

6

* t

 * d 03
6

;

* t

(3.2)
;

F= N*π*d2;

(3.3)
(3.4)

N –кількість частинок твердого матеріалу;
d – діаметр частинок в момент часу τ;
d0 - початковий діаметр частинок;
M0 – початкова маса розчинюваної твердої речовини;
ρt – твердість частинок глюконату кальція.
Рівняння (3.1) має два невідомих С(τ) та М(τ). Для встановлення
додаткого зв’язку між цими величинами використаємо рівняння матеріального
балансу:
М0-М= V*(C-CH);

(3.5)

CH – початкова концентрація розчину;
V – Об’єм розчинника.
З рівнянь 3.1 – 3.5 маємо основне рівняння концентрації твердої
речовини в розчиннику в залежності від часу[5]:

6 * ( M 0  V * C  V * C H ) 23
К * N * * (
)
N * * t
dС

* (Cs  C )
d
V

(3.6)

Рівняння 3.6 є основним рівняння математичного моделювання
фізичного розчинення твердого глюконату кальція в воді.
Структура і технічні характеристики обчислювального модуля
На основі математичної моделі було створено програмний модуль, який
визначає залежність концентрації глюконату кальція в воді від часу
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розчинення. Програмний код основного методу наведено в додатку А.
Алгоритм даного програмного модуля наведено в додатку Б.
Структура обчислювального модуля:
 файли форм – MyForm.h;
 файл проекту – Project14.cpp.
Призначення основних елементів програмного модуля наведено в
таблиці 3.1.
Таблиця 3.1 – Основні елементи обчислювального модуля та їх
призначення
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Розроблений програмний модуль складається з 2 частин:
 візуальне оформлення (MyForm)
 метод Рунге-Кутта (MyMetod)
В даному програмному модулі вирішено диференціальне рівняння першого
порядку з однією невідомою методом Рунге-Кутта, та побудовано залежність
концентрації глюконату кальція в воді від часу розчинення.
3.3 Інструкція по використанню програмного продукту
Програмний модуль розраховує концентрацію глюконату кальцію в воді в
залежності від часу. На головній формі можна побачи меню, яке дозволяє
керувати програмою, а саме відкривати та зберігати файли, розраховувати та
очищувати дані, містить відомості про програму. Також на даній формі
розміщено кнопки для зручного управління програмним модулем.

Рис 3.2 Головне вікно
Центральна частина містить об’єкт типу tabControl, що дає можливість
створення вкладок на яких виводиться таблиця результатів, дані з файлу та
графік. Запустити программу можна з тестовими даними, для цього потрібно
натиснути кнопку Тест. В даному програмному модулі передбачено
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збереження графіка залежності концентрації від часу натисканням клавіші
«Зберегти файл».

Рис 3.3 Графік залежності концентрації від часу
Оскільки по даним графіку досить складно визначити точний час розчинення
глюконату кальція, то далі наведено фрагмент таблиці розрахунків.

Як видо з таблиці час розчинення склав 29,53 хв.
Після розрахунку в програмному пакеті MathCAD було знайдено, що час
розчинення глюконату кальція в воді при температурі 95 ˚С склада 29 хв, що
можна перевірити по графіку (рис. 3.1):
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Рисунок 3.1 – Графік залежності концентрації глюконату кальція в воді
від часу розчинення.
Як видно дані програмного модуля та пакету MathCAD зійшлися, це свідчить
про те, що модель побудована коректно.
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4 Автоматизація технологічної схеми
процесу
ін’єкційного лікарського засобу (глюконату кальція 5 %)
Складне

апаратуро-технічне

оформлення

процесу

отримання
отримання

ін’єкційного лікарського, високі значення параметрів (тиск і температура
газів, пару і рідин), жорсткі вимоги до чистоти продукту викликають
необхідність особливої уваги до контролю технологічних показників
виробництва і його автоматичному регулюванню.
Впровадження одно-агрегатних енерготехнологічних схем великої
потужності поставило особливо високі вимоги до контроля і регулювання
виробництва. Неперервність технологічної схеми, при якій порушення якогось
основного параметра чи тимчасова розгрузка одного блоку може привести до
необоротних змін режиму роботи чи зупинці всього агрегату, відсутність
проміжних ємностей і жорсткі зв’язки між окремими блоками, тривалість
робочого циклу потребують створення єдиної автоматизованої системи
управління агрегатом отримання ін’єкційного лікарського засобу. Тому
розгляд питань автоматизації і контролю виробництва неможливе без
врахування системи контролю і управління всього агрегату.
4.1 Аналіз параметрів технологічної схеми
Завдання технологічного процесу виробництва полягає в отриманні
цільового продукту – розчину глюконату кальція 5% та підтриманні заданої
продуктивності виробництва. Аналіз технологічної схеми показав, що для
забезпечення необхідного виходу розчина глюконату кальція та протікання
процесу за технічним регламентом необхідно регулювати наступні параметри:
витрату ін’єкційної води на вході до пускового насосу, витрату пари на вході
до патронного фільтру, витрату води на вході до змішувача та витрату води на
виході з сорочки реактора для підтримання температурного режиму в реакторі,
витрату азоту на вході до патронного фільтру для вивантаження продукту з
реакторів, витрату рідини на виході з реакторі для підтримання рівня.
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Контролюються проміжні витрати речовин в трубопроводах, рівень pH
в ін’єкційній воді, концентрація глюконату кальція в готовому продукті,
температура води на виході з нагрівача, тиски у фільтрах.
На підставі аналізу технологічної схеми було визначено необхідний
рівень автоматизації виробництва. В результаті чого обрано параметри об’єкту
автоматизації, що підлягають контролю та регулюванню.
Відповідно до обраних параметрів регулювання, контролю, сигналізації
були вибрані місця для заміру параметру на технологічному об’єкті та
номінальні значення параметрів, межі їх зміни. Всі дані занесемо до таблиці
4.1.
Таблиця 4.1 – Параметри регулювання та контролю виробництва глюконату
кальція
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На основі даних, наведених в таблиці 4.1, розроблена схема
автоматизації процесу отримання ін’єкційного лікарського засобу включає в
себе дев’ять регулюючих контурів та п’ятнадцять контурів контролю.
При виборі приладів та засобів автоматизації слід дотримуватись
наступних правил:


для регулювання однакових параметрів технологічного процесу

застосовуються однотипні засоби автоматизації;


клас точності приладів повинен відповідати технологічним

вимогам;


діапазон вимірювання приладів повинен відповідати діапазону

технологічних параметрів, що регулюються.
Тому для автоматизації процесу виробництва ін’єкційного лікарського
засобу були вибрані технічні засоби автоматизації за каталогами відповідних
виробників.[] Специфікація до обраних засобів наведена в додатку Д.
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4.2 Опис системи автоматизації
Контроль та регулювання температури
Підтримання температури в реакторі є одним з найважливіших факторів
впливу на продуктивність

керованого процесу. В якості вимірювальних

приладів температури з необхідною точністю для контурів 1, 2, 3 було обрано
термоперетворювачі опору марки ДТС014-50М[7] (поз. 1-1, 2-1, 3-1) з
діапазоном вимірювання температури від -50ºС – 120ºС, що призначені для
вимірювання температури у рідких, газоподібних та сипучих речовинах з
малою похибкою, шляхом перетворення опору в уніфікований вихідний
сигнал 4 – 20 мА. Отриманий сигнал з термоперетворювача передається на
показуючий ПІД - регулятор марки ТРМ1[7] (поз. 1-2, 2-2) , який відображає
вимірювану температуру і в контурі регулювання видає регулюючий вплив на
виконавчий механізм марки МЭО-40 (поз. 1-2, 2-2), який в контурі 1 та 2:
змінює витрату води для підтримання температури 95 °С. Отриманий сигнал з
термоперетворювача передається на показуючий автоматичний прилад
слідкуючого урівноваження РП 160 – 30 (3-2).
Контроль та регулювання витрат
Для контролю та регулювання витрати в контурах 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19 використовується магнітний витратомір марки OPTIFLUX
1050[6] (поз. 9-1, 9-2,

10-1,10-2, 11-1, 11-2, 12-1, 12-2, 13-1, 13-2, 14-1, 14-2,

15-1, 15-2, 16-1, 16-2, 17-1, 17-2, 18-1, 18-2, 19-1, 19-2) з діаметром умовного
проходу 15 – 200 мм і температурою вимірюваного середовища від 0 до 120
°С, прилад містить вбудований первинний перетворювач у вих. сигнал 4 – 20
мА. Отриманий сигнал з витратоміру передається на показуючий ПІД –
регулятор марки ТРМ1[7](поз. 9-3, 10-3, 11-3, 12-3), який відображає
вимірювану витрату і в контурі регулювання видає регулюючий вплив на
виконавчий механізм марки МЭО-40[9] (поз. 9-3, 10-3, 11-3, 12-3).
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Контури

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 виконують функцію контролю

проміжних витрат, сигнал з витратоміру в трубопроводі передається на
показуючий автоматичний прилад слідкуючого урівноваження РП 160 – 30
[12](13-3, 14-3, 15-3, 16-3, 17-3, 18-3, 19-3).
Контроль та регулювання тиску
Для контролю тиску в контурах 4, 5, 6, 7, 8 використано радіальний
манометр марки MGE.R 63[8] (поз. 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1) який може
використовуватися для вимірювання тиску від 0 до 6 МПА в рідких і
газоподібних середовищах, вихідний сигнал манометру 0 – 20 мА. Цифровий
манометр передає сигнал на показуючий автоматичний прилад слідкуючого
урівноваження РП 160 – 30[12] (поз. 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2).
Контроль та регулювання рівня
Для регулювання рівня в контурах 21, 22, 23 використовується радарний
рівнемір компанії «Honeywell»[10] (21-1, 22-1, 23-1) який передає сигнал на
показуючий

ПІД – регулятор марки ТРМ1[7](21-2, 22-2, 23-2), який

відображає вимірювану витрату і в контурі регулювання видає регулюючий
вплив на виконавчий механізм марки МЭО-40[8] (21-2, 22-2, 23-2).
Виконавчий механізм керує випускним клапаном на виході з апаратів для
підтримування допустимого рівня рідини.
Контроль та регулювання якості
Для контролю якості передбачено два контури (23, 24). В контурі контролю
pH (23) передбачено вимірювач APM-1E14000[11] (23-1) який передає сигнал
на показуючий автоматичний прилад слідкуючого урівноваження РП 160-30
(23-2) який встановлено на щиті. В контурі контролю концентрації глюконату
кальція в розчині (24) предбачено концентратомір ACM-Z1 E1 A0 [11] (24-1)
який вимірює електропровідність води та вираховує концентрацію домішок.
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Подальший сигнал передається на показуючий автоматичний прилад
слідкуючого урівноваження РП 160-30[12] (24-2) який встановлено на щиті.
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5 Економіко - організаційні розрахунки процесу виробництва
ін’єкційного лікарського засобу (глюконат кальція 5%).
Глюконат кальцію C12H22СаО14 — кальцієва сіль глюконової кислоти.
Застосовується виключно в медицині. Усуває гіпокальціємію; протиалергічна,
протизапальна, кровоспинна дія. Іони кальцію беруть участь у передачі
нервових

імпульсів,

скороченні

функціонуванні міокарда,

згортанні

гладких
крові.

і

Вони

скелетних
є

м'язів,

необхідними

для

формування кісткової тканини, функціонування інших систем і органів.
Концентрація іонів кальцію в крові зменшується при багатьох патологічних
процесах, а виражена гіпокальціємія сприяє виникненню тетанії; Кальцію
глюконат, крім усунення гіпокальціємії, зменшує проникність судин[3].
5.1 Теоретичні відомості для техніко – економічного обґрунтування
процесу виробництва ін’єкційного лікарського засобу (глюконату
кальція 5%)
Виробничий процес – єдність живої праці, засобів праці, предметів
праці, зосереджених у просторі і часі для виготовлення продукції або
виконання робіт.
Види виробничих процесів [13]:
1.

основні – пов’язані з виготовленням готової продукції, яка формує

призначення підприємства;
2.

допоміжні – пов’язані для заготівлі або одержання комплектуючих для

обслуговування виробництва (складування, транспортування);
3.

бічні – виробництво продукції з відходів основного виробництва;

4.

підсобні – не мають безпосереднього відношення до виробництва

продукції, обслуговують допоміжні.
Предмет праці – сировина, матеріали, які підлягають обробці. Предмети
праці входять до складу оборотних засобів.
Виробничий процес – це період часу, необхідний для випуску готової
продукції.
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Основні засоби (ОЗ) – це засоби праці, що неодноразово беруть участь у
виробничому процесі, не змінюючи при цьому своєї первинної форми. Їх
вартість переноситься на вартість готової продукції частинами в міру
зношення шляхом амортизаційних відрахувань.
До основних засобів належать [13]:


будівлі і споруди;



машини і обладнання;



транспорт;



виробничий і господарський інвентар (вартістю понад 10000 грн. та

терміном служби більше 1 року);


нематеріальні активи (права, ліцензії, сертифікати).

Основні засоби поділяються на пасивні і активні:
1.

активні – безпосередньо впливають на предмет праці (машини і
обладнання, інструменти та засоби, вимірювальна та обчислювальна
техніка);

2.

пасивні – засоби, які безпосередньо не впливають на предмет праці, але
є необхідними для виробничого процесу (будівлі та споруди, силове
устаткування, транспортні засоби, інвентар).
Грошова оцінка основних засобів характеризується чотирма вартостями:

1.

повна початкова вартість (Фпп) – вартість придбання або створення

основних засобів з урахуванням гуртової ціни, витрат на доставку, витрати на
монтаж, установку, тобто всі витрати до моменту запуску основних засобів у
виробництво:
Фпп = Цпридб + Цтранс + Цуст;
2.

відновлювальна вартість (Фвідн) – вартість, яку необхідно додати на

момент переоцінки основних засобів для відновлення їх до початкового
робочого стану;
3. залишкова вартість (Фза) – різниця між ФПП та нарахованим зносом
основних засобів:
Фзал = Фпп – Знос;
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4.

ліквідаційна вартість (Флікв) – сума грошей або інших активів, яку

підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) ОЗ після
закінчення терміну їх експлуатації.
Калькуляція – документ, який дозволяє систематизувати витрати на
виробництво одиниці продукції і визначити її собівартість. Це спосіб
групування витрат і визначення собівартості, придбання матеріальних
цінностей, виготовлення продукції або виконання робіт на конкретному
підприємстві, у конкретних умовах.
Кошторис – документ для систематизації витрат і розрахунку
собівартості робіт.
Амортизація — це економічний процес, що кількісно відображає втрату
основними засобами своєї вартості, яка амортизується, та її систематичний
розподіл (перенесення) на заново створений продукт (виконану роботу, надану
послугу) протягом періоду їх корисного використання [14].
Ф  К  Флікв  Р
A  пп
Т експлуат
,

(5.1)

де К – витрати на капремонт за час Тесплуат – термін експлуатації; Р – вартість
ліквідації ОЗ.
Норма амортизації ― відсоткове відношення часткової суми амортизації
до повної початкової амортизації.
Собівартість – це всі витрати на виробництво і реалізацію товару
(послуги або виконання роботи) в грошовому вигляді. Розраховується за
наступною формулою [14]:

С  А  ОбЗ

(5.2)

де А – амортизація основних засобів, ОбЗ – оборотні засоби
Норма амортизації ̶ це відсоток амортизаційних відрахувань від
балансової вартості основних засобів.
Окрім ОЗ кожне підприємство обов’язково повинно мати оборотні
засоби або оборотний капітал. Оборотний капітал – це фінансові ресурси,
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вкладені в об’єкти, використання яких здійснюється підприємством протягом
одного виробничого циклу.
Оборотні засоби – це зазначені об’єкти. Оборотний капітал, що
вкладається у виробництво і реалізацію продукції, споживається повністю і
відтворюється відразу після завершення виробничого циклу через реалізацію
товару.
До основних техніко – економічних показників належать [13]:


випуск продукції;



фондовіддача ОЗ ― це відношення обсягу виробленої продукції

підприємства до середньорічної вартості ОЗ, що показує, який обсяг
виробленої продукції припадає на 1 грн.. вартості ОЗ, тобто:
ФВ 

В
Ссер

(5.3)

де В - запланований випуск продукції за певний період;
Ссер - середньорічна вартість ОЗ;


фондомісткість ОЗ ― це показник, обернений до фондовіддачі.

Він показує, яка вартість ОЗ припадає на 1 грн.. виробленої продукції, тобто:
ФМ 



1
ФВ

(5.4)

капіталовкладення:
К  ОЗ  ОбЗ



(5.5)

собівартість продукції ― це вираження у грошовій формі

поточних витрат підприємства на підготовку виробництва продукції, її
виготовлення і збут.
Для забезпечення беззбиткової виробничо - господарської діяльності
підприємства ці витрати повинні відшкодовуватись за рахунок виручки від
продажу виготовленої продукції.
Собівартість продукції відображає рівень витрат підприємства на її
виробництво і комплексно характеризує ефективність використання ним
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ресурсів, організаційний і технічний рівень виробничого процесу, рівень
продуктивності праці [14].
С  А  З сир .  ФОП  З електр .

(5.6)

де А - амортизаційні відрахування;
Зсир, Зелектр - витрати на сировину, обладнання та електроенергію відповідно;
ФОП - фонд оплати праці:
(5.7)

ФОП  ЗП  Нарахуванн я

де ЗП - заробітня плата ― ціна, що сплачується за використану працю,
грошова вартість робочої сили;
Нарахування - сума коштів, яку підприємство обов’язково сплачує до
державних засобів соціальнного захисту (37%).


ціна;



прибуток ― абсолютна величина, що характеризує доцільність

існування підприємства:
П  Ц С



(5.8)

рентабельність ― показник ефективності роботи підприємства,

характеризує ефективність повернення вкладених коштів.
Р



(5.9)

економічна ефективність:
Е



П
 100%
С

П
К

(5.10)

період повернення капіталовкладень:
Т

1
Е

(5.11)

Кадри характеризуються показниками [17]:
Чисельність явочна ― максимально допустима чисельність працівників
необхідних для виконання відповідного обсягу робіт і повної комплектації
робочих місць протягом робочої зміни.
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Ч ЯВ 

В
Н В  К ВН  К ПН

,

(5.12)

де В - запланований випуск продукції за певний період;
Нв - норма виробітку;
Квн - коефіцієнт виконання норми;
Кпн - коефіцієнт перегляду норм у поточному періоді.
Норма виробітку ― становлений обсяг робіт, який працівник чи група
працівників повинна виконати у відповідних організаційно-технічних умовах
за визначений період часу відповідно до своєї кваліфікації.
НВ 

В
,
Ч Т

(5.13)

де Ч - чисельність персоналу, зайнята на випуск певної продукції;
Т - період часу, за який випускається дана продукція.
Чисельність за списком - характеризує потребу підприємства у
кадровому забезпеченні і крім штатних посад містить працівників необхідних
для заміщення хворих, осіб у відпустках, відсутніх за інших причин,
консультантів, експертів та інших позаштатних працівників.
Ч СП  Ч ЯВ  К ПЕРЕРАХ ..
К ПЕРЕРАХ . 

де

рік
Т підп

Арк.

рік
Т прац
.

(5.15)

- тривалість роботи підприємства за рік;

рік
Т прац
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- тривалість роботи працівника за рік.
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5.2 Техніко – економічні показники виробництва ін’єкційного
лікарського засобу (глюконату кальція 5%)
Змішаний рух предметів праці – це ВРПП, під час якого обробка сировини
проводиться як послідовно так і паралельно на кожній стадії з наступною
передачею на чергову стадію. Розрахуємо тривалість виробничого циклу,
якщо за виробничий цикл підприємства виготовляється 200 кілограм готової
продукції.

Процес

виробництва

глюконату

кальція

характеризується

обробкою та змішуванням вхідної суміші з ін’єкційною водою, та очисткою
пари та азоту. Тому для даного виробництва доцільно використати змішаний
ВРПП.
Виробництво глюконату кальція включає виконання наступних операцій:
1. Завантаження глюконату кальція ( 10 хв.)
2. Очищення пари (5 хв.)
3. Подача ін’єкційної води (5 хв.)
4. Змішування ін’єкційної води та глюконату кальція в реакторі (30 хв.)
5. Очистка азоту (5 хв.)
6. Вивантаження продукту з реакторів (10 хв.)
7. Фільтрація вивантаженого розчину (10 хв.)
8. Накопичення розчину у збірнику (10 хв.)
9. Ампульвання розчину (15 хв.)
Розрахуємо
тривалість виробничого циклу:
n
зміш
TВЦ
  t i  ( B  1) * R
i 1

= 60хв.

Розрахуємо кількість циклів за одну зміну 8 год.
𝑛=

60 ∗ 8
=8
60

Тобто маємо повних 8 циклів за зміну 8 год.
Отже, за одну зміну підприємство виробляє 1.6 тонни готової продукції,
за день – 4.8 тонн, за рік – 1752 тонн.
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Виробничий

цикл

для

процесу

отримання

глюконату

кальція

зображений на рисунку 5.1

Рисунок 5.1 - Виробничий цикл синхронізованого типу
Так як маємо ВРПП змішаного типу, і ми маємо 3 зміни, то необхідно по
3 працівника на кожну зміну. Перелік осіб, що працюють в даному відділенні
наведено в таблиці 5.1. Тобто, явочна чисельність персоналу: Чяв = 26 осіба.
Тривалість виробничого процесу складає 1 годину та складається з 9 операцій,
оскільки виробництво безперервне та не є шкідливим для здоров’я людини то
маємо 3 зміни по 8 годин.
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Таблиця 5.1 – Персонал підприємства

На виробництві обовязковими працівниками, які необхідні для виконання
відповідного обсягу робіт і повної комплектації робочих місць протягом зміни,
є: начальник зміни, 3 апаратники та слюсар-механік. На підставі цього
приймаємо Чяв =5 осіб.
Графік змін на підприємстві: 1-а зміни: 7.00-15.00; 2-а зміна: 15.00 23.00; 3-я зміна: 23.00- 7.00.
Для забезпечення безперервності виробництва необхідно 4 бригади.
Складемо графік змінності (таблиця 5.2).
Таблиця 5.2 - Графік змінності основних виробничих працівників

Знаходимо фактичний відпрацьований час кожним працівником:
роб.

Тфакт. =

365
365
(Тзм.об. − Твих. ) − Твідп. =
(25 − 5) − 14 = 278 діб
Тзм.об.
25

де Тзм.об. – змінооборот, днів; Твих. - кількість вихідних; Твідп. - відпустка.
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Розраховуємо чисельність персоналу за списком:
Тнорм. =

365 − 11
∗ 40 − (8 − 1) ∗ 1 = 1983
7
роб.

Кперерах. =

Тфакт.
Тнорм.

=

6672
=4
1983

Чсп = Чяв ∗ Кперерах. = 20
Розрахуємо фонд оплати праці:
ФОП = 13 ∙ ЗП ∗ 1,22. = 12 ∙ 220000 ∗ 1,22 = 3489200
Відрахування

на

соціальні

заходи

здійснюються

за

грн
рік

встановленим

законодавством ставками від витрат на оплату праці і складає 22%.
Технічний контроль – сукупність методів, заходів та засобів, які
забезпечують відповідність якості продукції яка випускається вимогам
стандартів і нормативів. Об’єктом технологічного контролю є технологічний
процес. Контроль поділяють на вхідний, заключний.
Вхідний контроль – перевірка якості продукції, що надходить до цеху, як
сировини. У даному цеху це визначення якості вихідної сировини. Цей
контроль проводиться помічником начальника зміни цеху. Вони зобов’язані
вести журнал вхідного контролю.
Заключний контроль – це оцінка якості готової продукції. Основна мета
цього контролю – виявлення браку. Заключний контроль проводить начальник
зміни цеху. Результати заключного контролю заносять до журналу заключного
контролю, згідно якого оформляється паспорт на продукцію.
Затрати на сировину зручно привести у вигляді таблиці 5.3.
Для утворення 4 800 кг водяної пари на добу зручно використовувати
вугілля для спалювання та нагріву води.
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Таблиця 5.3 - Розрахунок вартості сировини для виробництва глюконату
кальція.

Річні затрати на сировину та реагенти: Зс = 249501881грн./рік
Витрати на електроенергію. Розрахуємо витрати на електроенергію за
нерегульованим тарифом, тариф за приєднану потужність: Тпр = 2,69 грн/
кВт; Потужність обладнання: Ноб = 60 кВт/т; Освітлення цілодобове: Нос =
30 кВт/добу.
Підприємство працює цілодобово 365 днів на рік. Річні витрати на
електроенергію:
Зе = Ппр ∙ Тпр + Тнерег ∙ Ноб ∙ Вгод + Нос ∙ 365 =
е

= 5000 ∙ 2,69 + 2 ∙ (60 ∙ 1752 + 30 ∙ 365) = 129520

грн
рік

Витрати на опалення цеху. Загальна площа: 1500 м2; тарифна ставка на
опалення: 82,45 грн../м2 міс; Сезон опалення: 6 місяців
грн
Зопал. = 1500 ∙ 82,45 ∙ 6 = 742050
рік
Амортизаційні відрахування. Здійснюються за прийнятими методами і
нормами.
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Таблиця 5.4 - Розрахунок вартості ОЗ підприємства з виробництва
глюконату кальція
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Сумарна вартість основних фондів:
ОФ=25757290
Розраховуємо величину амортизаційних відрахувань:
A=11677414
Cумарні цехові витрати наведено у таблиці 5.5.
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Таблиця 5.5- Сумарні затрати цеху виробництва глюконату кальція

Загальна собівартість продукції:
𝐵упр = Свир.∗ 0,2 = 255145651 ∙ 0,2 = 53108013 грн
С = Свир. + 𝐵упр = 255145651 + 51029130 = 318648078 грн
Ціна реалізації кінцевої продукції, розрахуємо ціну річного випуску
продукції:
грн

Врік = Ц ∙ 𝐵рік = 250000 ∙ 1752 = 438000000 грн
Визначаємо прибуток підприємства:
грн

П = Врік − С = 438000000 − 318648078 = 119351922 грн
Рентабельність підприємства:
П
119351922
∙ 100% =
∗ 100 = 37.45%
С
318648078
Коефіцієнт економічної ефективності:
Р=

Е=

П
П
119351922
=
=
= 0.43
К ОФ + ОбФ 25757290 + 253862651
ОбЗ = ФОП + Зе/е + Зопал. + Зсир. = 253862651
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Період повернення капіталовкладень:
Тпов. =

1
1
=
= 2.3 р.
Е 0,43

Фондовіддача основних засобів виробництва:
грн
Врік 438000000
ФВ =
=
= 17 грн/грн
ОФ
25757290
Фондоємність:
1
1
ФЄ =
=
= 0.059
ФВ
18,95
Фондоозброєність персоналу:
ФО =

ОФ
25757290
=
= 1287864.5 грн./ос.
Чсп.
20

Зведемо всі розраховані в розділі 5.2 показники до таблиці 5.6
Таблиця 5.6 - Основні техніко - економічні показники підприємства з
виробництва глюконату кальція

За знайденими техніко-економічними показниками можна зробити
висновок, що дане підприємство є прибутковим.
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Розрахунок вартості розробки дипломного проекту.
Потрібно розрахувати вартість розробки програми.
Час на виконання поставленого завдання наведено в таблиці 5.8.
Таблиця 5.7 – Час потрібний на виконання завдання

Режим роботи – 5 днів на тиждень, тривалістю робочої зміни 8 годин.
Кількість робочих днів в місяць 21, тому за підрахунками виходить що
для виконання роботи потрібно 3 місяці (63 дні). Надлишкові дні будуть як
резервні у випадку непередбачуваних ситуацій.
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Кошти затрачені на програмне забезпечення наведені в таблиці 5.8.
Таблиця 5.8 – Програмне забезпечення

Кошти затрачені на необхідне обладнання наведенні в таблиці 5.9.
Таблиця 5.9 – Інші витрати

Кошти затрачені на спеціалістів певних галузей наведенні в таблиці 5.10.
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Таблиця 5.10 – Консультації на кожній стадії

Витрати на електроенергію:
Цел =

Трег ∙ T ∙ Робл ,

де Трег – тарифна ставка: Трег= 213.396 коп./(кВт*год.)
Ррічоб –потужність обладнання: 440 Вт*год. при увімкненому обладнанні, при
вмиканні 5 Вт та 4 Вт у разі вимкнутого та підключення до мережі
обладнання (сумарна по всьому обладнанню):
Цел=213.396/100*(63*9*440 + 63*15*4 + 27*24*4)/1000 = 546 грн
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Таблиця 5.11 – Загальний підрахунок по розробці програми

З отриманих результатів можна зробити висновок, що вартість розробки
програмного модулю на основі даних з інших програм складатиме 981 296 грн,
та займе термін розробки в 3 місяці.
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6 Охорона праці
Технологічний об’єкт, що розглядається - виробництво глюконату
кальція, яке не містить в обігу шкідливих чи вибухонебезпечних речовин. В
даному об’єкті передбачено використання електроенергії та теплової енергії.
Всі проектні рішення прийнято із урахуванням вимог охорони праці. На основі
аналізу шкідливих і небезпечних факторів розроблені заходи щодо створення
здорових умов праці та пожежної безпеки.
6.1 Виявлення та аналіз шкідливих та небезпечних виробничих
факторів на об’єкті, що проектується. Заходи з охорони праці.
6.1.1 Повітря робочої зони
Роботи, які виконуються в цеху за важкістю відносяться до категорії ІІа
. Санітарні та фактичні норми параметрів мікроклімату для робіт, які
виконуються в приміщенні наведені в таблиці 6.1[14].
Таблиця 6.1– Санітарні норми параметрів мікроклімату цеху

З метою забезпечення нормативних рівнів параметрів мікроклімату і чистоти
робочої зони передбачені наступні засоби та заходи: механізація і
автоматизація тяжких і праце містких робіт; дистанційне управління
процесами й апаратами; раціональне розміщення устаткування, агрегатів і т.п.;
наявність теплоізоляції устаткування, агрегатів, комунікації й інших джерел,
що випромінюють на робочих місцях тепло.
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Залежно від кількості працівників кількість повітря визначається
залежністю:
𝐿П = 𝑛 ∙ 𝐿,

м
г

, де,

(6.1)

n - кількість працівників; L - витрата повітря на одного працівника
відповідно до санітарних норм СН 245 – 7[14].
В цеху постійно присутні 3 оператори, при об’ємі приміщення V = 120
м3 кількість повітря на людину L = 40 м3 /г. Розрахована кількість повітря для
цеху:
Lп=3 ∙40 м3 /г= 120 м3 /г

(6.2)

Оскільки в ході технологічного процесу використовуються токсична і
вибухонебезпечна речовини – C3H8, для запобігання отруєнь, або небезпечних
ситуацій передбачається аварійна

витяжна вентиляція що вмикається

автоматично. Витяжні труби розташовані у стелі і на рівні підлоги. Кратність
повітрообміну в приміщенні не менше 8 разів на годину.
Вибираємо центробіжний вентилятор марки ВЦ 14-46-3,15 загально
промислового виконання.
В таблиці 6.2 наведено основні санітарні характеристики підприємства,
що розглядається, а саме підприємства виробництва глюконату кальція.
Таблиця 6.2 – Коротка санітарна характеристика виробництва
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6.1.2 Виробниче освітлення
Згідно ДБН В.2.5-28-06, роботи в цеху за зоровими умовами відносяться
до розряду VІІІ-б.
У приміщенні цеху передбачено використання природного, штучного,
суміщеного та локалізованого освітлення.
Природне освітлення являє собою комбіновану систему поєднання
верхнього й бокового освітлення. Штучне освітлення представлене системою,
в якій світильники розміщують у верхній зоні приміщення.
У таблиці

6.3 наведені

санітарно-гігієнічні

норми параметрів

освітлення.[15]
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Таблиця 6.3 – Норми штучного освітлення коефіцієнта природної
освітленості КПО виробничих приміщень

Проектом передбачені наступні системи освітлення за функціональним
призначенням: робоча, аварійна, евакуаційна, ремонтна, охоронна. Для
виконання ремонтних робіт проектом передбачені переносні електричні
світильники. При відключенні робочого освітлення передбачається система
аварійного освітлення.
У вибухонебезпечних зонах проектом передбачене використання
пилозахисних люмінесцентних світильників. Для виміру й контролю
освітленості в приміщеннях застосовують люксметри Ю-117 з періодичністю
виміру 1 раз на рік і після ремонту освітлювальних установок та заміни ламп.
Окрім виробничого цеху, на виробництві наявний цех операторів
АСУТП, схема якого наведена на рисунку 6.1. Площа цього приміщення
становить 15 м2. В цьому приміщенні розташовані два автоматичних робочих
місця (АРМ) оператора – технолога, обладнані ЕОМ.
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Рисунок 6.1– Схема операторної кімнати виробництва
Перевіряємо

освітленість

робочого

місця

оператора

ЕОМ

на

відповідність розряду зорової роботи. За даними вимірювань рівень природної
освітленості поверхні, де розташовано ЕОМ, складає 200 лк за освітленості тієї
же поверхні відкритим небосхилом в 20000 лк, тобто КПО=1%, що не
відповідає нормативному КПО[15].
Розрахунок штучного освітлення проведемо для кімнати площею 15м2,
ширина A якої складає 3м, довжина B – 5м, висота - 3м. Скористаємося
методом використання світлового потоку . Для визначення потрібної
кількості світильників, які повинні забезпечити нормований рівень
освітленості, визначимо світловий потік, що падає на робочу поверхню за
формулою :
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EK S Z



,

(6.1)

де F - світловий потік, що розраховується, Лм;
E – нормована мінімальна освітленість, Лк; Е = 300 Лк;
S – площа освітлюваного приміщення (у нашому випадку S=15м2);
Z - відношення середньої освітленості до мінімальної (зазвичай приймається
рівним 1,1... 1,2, в нашому випадку Z = 1,1);
K - коефіцієнт запасу, в нашому випадку К = 1,5);
η - коефіцієнт використання світлового потоку, що характеризується
коефіцієнтами відбиття від стін (ρст.) і стелі (ρстелі)), значення коефіцієнтів
дорівнюють ρст = 50% і ρстелі = 50%.
Обчислимо індекс приміщення
за формулою:
S
I

hp ( A  B )



15
 1,875
1( 5  3 )

(6.2)

де hр – розрахункова висота підвісу (hр =h1 – h2, hр=1м).

Знаючи індекс приміщення І знаходимо значення η = 0,57.
Підставимо всі значення у формулу для визначення світлового потоку:
F

300  1,5  15  1,1
 13026 Лм
0,57

(6.3)

Для освітлення використані люмінесцентні лампи типу ЛБ-40, світловий
потік яких F = 3120 Лм. Розрахуємо необхідну кількість ламп у
світильниках за формулою:
N

F 13026

4
Fл 3120

(6.4)

де N – кількість ламп, що визначається; F - світловий потік; Fл - світловий
потік лампи.
В приміщенні використовуються світильники типу НОДЛ. Кожен
світильник комплектується двома лампами. Тобто необхідно використовувати
2 світильники із 2 працюючими лампами в них[15].
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Схема розташування світильників в операторській (приміщення на
рисунку 6.2) зображена на рисунку 6.2.

Рисунок 6.2 – Схема розташування світильників в приміщенні

6.1.3 Захист від виробничого шуму й вібрацій
Джерелами вібрацій на виробництві, що проектується, є наступне
устаткування: електродвигуни, вентилятори, насоси. Джерелами шумів на
виробництві є реактор.
У виробничих приміщеннях прийнята, норма рівня звуку становить 80
дБА. Фактичне значення становить 72 дБА, що відповідає вимогам.
Допустимий рівень вібрації в приміщенні для 1-го ступеня шкідливості - до 3
дБ, для 2-ої ступені шкідливості - до 3,1 дБ, для 3-ї ступені шкідливості більше 3,1 дБ. Дане виробництво належить до 2-го ступеня шкідливості по
вібрації[16].
Для захисту від виробничого шуму на підприємстві передбачені
звукоізоляційні пристрої: перегородки, екрани й об'ємні звукопоглиначі у
вигляді перфорованих кубів і куль, підвішених над устаткуванням, які
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спричиняють шум. Для зниження рівня вібрації під вібруюче устаткування
встановлюють амортизатори, виготовлені зі сталевих пружин .
В якості індивідуальних засобів захисту від шуму передбачено м’які
протишумові беруші. Для захисту рук від дії вібрацій застосовують рукавиці з
спеціальними віброзахисними вставками.
Для захисту від вібрацій що передаються через ноги передбачено взуття
товстою

гумовою

підошвою.

Для

вимірювання

шуму

та

вібрації

використовується вимірювач марки ВШВ-003[17].
6.1.4 Електробезпека
Електричне устаткування на виробництві живиться від трифазної
чотирьохпровідної електричної мережі змінного струму промислової частоти
напругою 380/220 В з глухозаземленою нейтраллю. Для змінного струму із
частотою 50 Гц гранично припустимі значення напруги дотику й струму, що
проходить через тіло людини, при аварійному режимі Іл = 6 мА, Uдот = 36 В;
при нормальному режимі роботи електричного обладнання Іл=0,3 мА, Uдот =
2В.
Порівняємо розрахункове значення із гранично допустимим значенням
струму:
Іл 

U ф  103
R л  Rо ,мА;

де Rл = 2…4 кОм, опір тіла людини;
R0 = 4 Ом, опір нейтралі заземлення;
Uф =220 В, фазова
напруга, В.
3
220  10
 0,05
Іл= 4000  4
А

Напруга дотику розраховується за формулою:
Uд= Іл · Rл·103 = 0,05·4000=220 В.[18]
Таблиця 6.4 – Класифікація приміщень по ступеню небезпеки враження
електричним струмом
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Для забезпечення електробезпеки передбачені наступні технічні заходи й
засоби: занулення, захисне відключення, мала напруга, ізоляція
струмоведучих

частин,

огороджувальні

пристрої,

електричний

поділ

блокування,

мереж,

знаки

попереджувальна

безпеки,

сигналізація,

попереджувальні плакати. Також використовується подвійна ізоляція.
У виробничих приміщеннях передбачена періодична перевірка вибраних
типів проводів, освітлювальної арматури, пускачів електродвигунів та іншого
електроустаткування.
Для забезпечення індивідуального захисту використовують діелектричні
рукавички, інструменти з ізолюючими рукоятками, покажчики напруги,
діелектричні калоші, ізолюючі підставки, гумові килимки, тимчасові
огородження, захисні окуляри. Для запобігання прямих ударів блискавки
споруди

захищені

стрижньовими

блискавковідводами.

Електричне

обладнання закритого типу, яке встановлюють на заводі, має пило- та
вологонепроникне виконання.[18]
6.1.5 Безпека технологічних процесів та обслуговування обладнання
Глюконат кальцію (порошок) та азот не є вибухонебезпечними чи
токсичними, але необхідно дотримуватися правил техніки безпеки при роботі
з ними.
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Для запобігання небезпечних ситуацій виконуються основні правила
всіма робітниками, які працюють на даному виробництві. Щоб виконувати
роботи з отримання глюконату кальцію допускаються особи, які досягли 18років; пройшли спеціалізований медичний огляд та не мають медичних
протипоказань, пройшли навчання, інструктаж з питань охорони праці.
Працівники, які працюють біля реактору, повинні вміти користуватися
засобами індивідуального захисту.
В

проектованому

обладнання:

транспортні

виробництві
засоби

використовується

(електрокари),

різноманітне

нагрівач,

реактори,

трубопроводи та насоси, які з точки зору техніки безпеки створюють
небезпеку. [19]
Для уникнення травм робітників транспортні шляхи, призначені для
цехового транспорту і проходи на території підприємства проектуються таким
чином, щоб транспорт було видно заздалегідь; або ж використовують звукові
сигнали. Конструкцією реактора та нагрівача передбачено зручність і безпеку
її обслуговування і ремонту, монтажу та демонтажу механізмі, вузлів і
оснащення.[20]
Частини насосів, що нагріваються до температури понад 25 ° С,
теплоізольовані або закриті кожухом.
Причиною травматизму, смерті може бути падіння важких частин
оснащення, тому операції знімання та установки форм максимально
механізовані.
Певну небезпеку складає протікання пропану з трубопроводів, при
цьому виникає ризик отруєння та вибуху. [21]
Трубопроводи, які використовуються для подачі пропану до нагрівача,
регулярно перевіряють на зношування та герметичність.
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6.2 Пожежна безпека
На виробництві, що проектується, можливими джерелами пожежі є
перенавантаження електроустаткування, нагріті стінки обладнання, іскри
електрообладнання та від тертя деталей машин, виникнення електричної дуги
при обриві ланцюгів високої напруги, перегріву електроустаткування.
У таблиці наведені показники пожежо- і вибухонебезпечності речовин і
матеріалів і класифікація цеху за пожежо- і вибухонебезпечністю. При
проектуванні цеху передбачені запобіжні заходи: розділення споруди
протипожежними перекриттями на відсіки, обладнання протипожежних
перешкод у вигляді гребенів, козирків, бортиків, між будинками передбачені
протипожежні розриви 10 м, протипожежний водопровід, пожежні крани,
ємності з піском і пожежні щити, вогнегасники типу ВВ, ВХП; змонтована
автоматична пожежна сигналізація, захист ізоляції від теплового, механічного
впливу. [22]
Для підігрівачів передбачено застосування запобіжних пристроїв
(мембран, клапанів). Всі електроустановки оснащені плавкими запобіжниками
від струмів короткого замикання.
Встановлюється охоронно - пожежна сигналізація автоматичного типу.
Перед початком роботи трубопроводи будуть продуватись повітрям з
перевіркою результатів продувки. Для захисту електроустаткування від
загоряння використовують регулярне технічне обслуговування, фарбування
електроустаткування негорючими матеріалами. [23]
Таблиця 6.4 – Показники пожежо- та вибухонебезпечності речовин
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ВИСНОВКИ
 В даному дипломному проекті було проаналізовано процес отримання
ін’єкційного лікарського засобу (глюконату кальція 5 %). Визначені
параметри контролю та керувань та допустимі межі їх зміни.
 Для схеми даного технологічного процесу проведено розрахунок
матеріальних балансів в середовищі ChemCAD 7 .
 Обрано математичну модель процеса розчинення глюконату кальція.
Модель вирішено метород Рунге-Кутта і положено в основу
програмного модуля написаного на мові програмування С++ Даний
програмний модуль дозволяє визначити час розчинення глюконату
кальція в воді при заданій температурі.
 Розроблено схему автоматизації, яка дозволяє керувати процесом
отримання ін’єкційного лікарського засобу (глюконату кальуія ).
 Проведено основні техніко-економічні розрахунки цеху по виробницву
ін’єкційного лікарського засобу (глюконату кальція 5%).
 Проведено

аналіз

підприємства

по

виробництву

ін’єкційного

лікарського засобу та встановлено норми охорони праці.
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