ЗМІСТ
ВСТУП .................................................................................................................. 9
1 Технологічна схема процесу зневоднення та грануляції сульфату амонію.10
1.1

Властивості сульфат амонію та його застосування ............................. 10

1.2

Основні способи отримання сульфату амонію..................................... 11

1.3

Способи зневоднення та грануляції сульфат амонію .......................... 12

1.4

Аналіз технологічної схеми. Принцип дії ............................................ 15

2 Розрахунок матеріальних балансів процесу зневоднення та грануляції
сульфату амонію ................................................................................................ 17
2.1

Теоретичні основи розрахунку матеріального балансу ....................... 17

2.2

Аналіз структури ХТС ........................................................................... 17

3 Автоматизований розрахунок радіального та осьового зміщення
частинки. Розрахунок параметрів та розмірів циклону. .................................. 21
3.1

Технічне завдання на розробку обчислювального модуля .................. 21

3.2

Математичне забезпечення програмного модуля ................................ 22

3.2.1

Вибір та розрахунок основного параметру циклону ..................... 22

3.2.2 Математична модель радіального та осьового зміщення частинки
у прямоточному циклоні з гвинтовим підведенням повітря ........................ 22
3.3

Структура обчислювального модуля .................................................... 26

3.4

Керівництво користувача програмного продукту ................................ 26

4 Автоматизація процесу зневоднення та грануляції сульфату амонію ......... 29
4.1 Аналіз параметрів технологічної схеми ................................................... 29
4.2 Опис системи автоматизації .................................................................... 31
5 Економічно-організаційні розрахунки процесу зневоднення та грануляції
сульфату амонію ................................................................................................ 34
6

Охорона праці............................................................................................... 40

ВИСНОВОК ....................................................................................................... 47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ........................................................... 48

ХА 2121 1490 001 ПЗ
Змн. Арк.
№ докум.
Розроб.
Сорокіна
Складанний
Перевір.
Н. Контр.
Затверд.

Шахновський
Складанний

Підпис

Дата

Комп’ютерний розрахунок
процесу зневоднення та
грануляції сульфату амонію
Пояснювальна записка

Літ.

Арк.
7с

Аркушів

96

КПІ ім. Ігоря Сікорського,
ХТФ,гр. ХА-31

Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів
МТБ – матеріально-тепловий баланс;
ХТС – хіміко-технологічна система;
ОПРС – оптимальна послідовність розрахунку схеми;
ФСА – функціональна схема автоматизації;
ОбФ – оборотні фонди;
ОЗ – основні засоби;
ФОП – фонд оплати праці;
СЗЗ – санітарно-захисна зона.

Арк.

ХА 2121 1490 001 ПЗ
Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

8

ВСТУП
Застосування мінеральних добрив – один із основних важелів
підвищення

врожайності

сільськогосподарських

культур,

отримання

високоякісної продукції та відновлення родючості ґрунтів.
У сільському господарстві широко застосовується сульфат амонію. Азот
і сірка, що входять до його складу, є необхідними елементами живлення
сільськогосподарських культур. Основна частина сульфату амонію виходить
при утилізації промислових відходів. Так при виробництві капролактаму в
якості побічного продукту утворюється значна кількість сульфату амонію - від
1,8 до 4,5 т на 1 т капролактаму, і, отже, собівартість його значно нижче, ніж
інших видів азотних добрив [1].
Ефективність добрив значно підвищується при внесенні їх в ґрунт в
гранульованому вигляді. Перевага застосування гранульованих добрив в тому,
що в порівнянні з порошкоподібними добривами зменшується їх витрата і
норма при внесенні в ґрунт. Добриво в гранулах добре зберігається, воно не
злежується і при внесенні в ґрунт добре розсіюється.
Більш якісним вважають гранулювання сульфату амонію в апаратах з
псевдозрідженим шаром. Тому в даній роботі будемо розглядати технологію
грануляції сульфату амонію в апараті з псевдозрідженим шаром.
Метою бакалаврського проекту є дослідження процесу отримання
гранульованого сульфату амонію шляхом сушки та грануляції у апараті із
псевдозрідженим

шаром,

його

основних

технологічних

параметрів,

розрахунок матеріальних балансів, розробка програмного модуля для
розрахунку основних параметрів та розмірів циклону та моделювання
залежності радіусу від відстані, яку проходить частинка у прямоточному
циклоні з гвинтовим підведенням повітря, розробка функціональної схеми
автоматизації виробництва, оцінка економічних показників та розробка
заходів, спрямованих на створення безпечних і здорових умов праці.
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1 Технологічна схема процесу зневоднення та грануляції сульфату
амонію
1.1

Властивості сульфат амонію та його застосування

Сульфат амонію (амоній сірчанокислий) (NH4)2SO4 – неорганічне
бінарне з'єднання, амонійна сіль сірчаної кислоти. Це білі гранулі,
допускається світло-жовтий та рожевий відтінок. без запаху. Сульфат амонію
містить 21% азоту і 24% сірки.
Щільність при 20°C – 1,766 г/см3.
Об'ємна маса – 800 кг/м3.
Гігроскопічність слабка, тому при тривалому зберіганні не злежується і
зберігає сипкість. Розсипчастість - 100%.
Розчинність в воді:
-

при 0°C - 70,5 г/100 г,

-

при + 25°C - 76,4 г/100 г,

-

при +100°C - 101,7 г/100 г.

Масова частка залишку, не розчинної у воді, не перевищує 0,02% [1].
Основною

сферою

застосування

сульфату

амонію

є

сільське

господарство – як нітроген- та сульфурвмісне добриво.
Незважаючи на відносно низький вміст азоту (20,8-21%) сульфат амонію
успішно конкурує з такими високоефективними азотними добривами, як
аміачна селітра та карбамід. Використовується під всі сільськогосподарські
культури. Амонійний азот сульфату амонію засвоюється рослинами. Сірка
необхідна для живлення всіх культур, оскільки входить до складу деяких
синтезованих рослинами незамінних амінокислот.
Сульфат амонію застосовується прямим внесенням в грунти та для
приготування змішаних добрив. Як добриво доцільно застосовувати його в
гранульованій формі [2].
Промислове використання сульфату амонію вельми обмежено: невеликі
його кількості споживають в виробництві акумуляторів, в медицині, у
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виробництві віскозного волокна. У біохімії переосадження сульфатом
амонію є загальним методом очищення білків. У харчовій промисловості
зареєстрований в якості харчової добавки E517. Використовується в технології
хлорування води з амонізацією, вводиться в оброблювану воду за кілька
секунд до хлору, з хлором утворює хлораміні - пов'язуючи вільний хлор,
завдяки чому значно скорочується утворення хлорорганіки шкідливої для
організму людини, скорочується витрата хлору, зменшується корозія
обладнання [3].
1.2

Основні способи отримання сульфату амонію

Розвиток виробництва капролактаму обумовлює і розвиток технологій
переробки сульфату амонію – відходу основного виробництва. У виробництві
капролактаму в якості побічного продукту утворюється значна кількість
розчину сульфату амонію - від 1,8 до 4,5 т на 1 т капролактаму. При
зневодненні цих стоків можливе одержання цінного мінерального добрива –
гранульованого сульфату амонію [1].
Сульфат амонію, що виробляється промисловістю, прийнято ділити на
три види: синтетичний, коксохімічний, та регенерований.
Синтетичний одержують при нейтралізації аміаку сірчаною кислотою.
Застосовують його, як акумуляторний та в медицині.
Коксохімічний виробляють при видаленні аміаку з коксового газу, або
при обробці надсмольної води сірчаною кислотою. Газ тут є відходами
виробництва.
Регенерований сульфат одержують з водних розчинів, які утворюються
при виробництві акрілонітрилу, капролактаму, метилметакрилату, синильної
кислоти, тощо. Саме такий продукт розглядається у даній роботі.
Частка синтетичного сульфату амонію в загальному обсязі його
виробництва неухильно знижується, а частка регенерованого зростає [4].
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1.3

Способи зневоднення та грануляції сульфат амонію

Надання речовинам форми гранул поліпшує умови їхнього зберігання й
транспортування,

дозволяє

механізувати

й

автоматизувати

процеси

наступного використання продуктів, підвищує продуктивність і поліпшує
умови праці, знижує втрати сировини й готової продукції.
Гранулювання - це сукупність фізико-хімічних і фізико-механічних
процесів, що забезпечують формування частинок певних розмірів, форми,
структури і фізичних властивостей. У загальному випадку гранулювання
включає в себе наступні технологічні стадії: підготовку вихідної сировини,
дозування і змішання компонентів; власне гранулоутворення (агломерація,
нашарування, обливання, кристалізація, ущільнення та ін.); формування
структури (сушка, термостатирование, полімеризація і ін.); сортування (поділ
частинок за розмірами) і дроблення великих фракцій з наступним виділенням
товарного продукту [4].
Грануляція з рідкої фази здійснюється методом диспергуванням рідини
у апарату на краплі з наступною кристалізацією розчиненої речовини при
зневодненні, тобто

нанесення

на сухі частинки тонких плівок рідини і

наступному їх сушінні в потоці теплоносія [5].
Основними способами зневоднення та грануляції сульфату амонію у
одній технологічній установці є гранулювання в наступних апаратах:
-

барабанних грануляторах-сушарках (БГС);

-

апаратах з псевдозрідженим шаром;

-

апаратах з фонтануючим шаром.

Барабанний гранулятор-сушарка являє собою нахилений під кутом 1-2°
в бік вивантаження циліндричний корпус, який опирається бандажами на дві
опорні станції і обертається від приводу зі швидкістю 3-5 об/хв. Барабан
забезпечений завантажувальними і розвантажувальними камерами.
Завантажувальна камера має патрубки для підведення теплоносія і
введення зовнішнього рецикла. На передній стінці цієї камери встановлена
пневматична форсунка для розпилювання пульпи. Для диспергування пульпи
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використовується стиснене повітря. Пульпа і теплоносій подаються уздовж осі
барабана [6].
Пульпа розпилюється на завісу сульфат амонію. Створені гранули,
пройшовши зону сушіння, потрапляють в зону класифікації, де дрібна фракція
відділяється і зворотним шнеком повертається в головну частину БГС, а
товарна фракція подається на вивантаження. Більшість гранул зрошується
один раз, менша частина проходить кілька циклів зрошення.
До переваг цього методу слід віднести високу інтенсивність тепломасообміну, невелику кратність зовнішнього рециклу (до 2,5), високу якість та
вузький гранулометричний склад продукту (до 90% товарна фракція),
можливість автоматизації та застосування до широкого діапазону матеріалів.
Недоліками грануляції у БГС є громіздкість та металоємність
обладнання, підвищені енергозатрати на розпилення рідини, можливість
налипання на стінки барабану, можливість розплавлення та розкладу
продукту[6].
Розчин сульфат амонію, що містить тверду фазу, розпилюється в
установці псевдозрідженого шару. Внаслідок активного теплообміну вода, що
міститься в розчині, миттєво випаровується, а тверді частинки, що утворилися
при цьому, стають центрами гранулоутворення. Вони змочуються новими
порціями розчину, який в свою чергу випаровується, утворюючи нові шари
міцної оболонки навколо вихідного центру. В ході цього безперервного
процесу в псевдозрідженому шарі гранули ростуть шар за шаром [1].
Ріст гранул тим ймовірніше, чим більші сили адгезії краплі рідини з
твердими частинками. В свою чергу, адгезійні властивості краплі залежать від
жорсткості поверхні гранул і співвідношенні в краплі сульфат амонію рідкої
та твердої фаз.
Існують механізми утворення нових центрів грануляції в результаті
механічного або теплового подрібнення гранул. Механізм подрібнення гранул
в апараті є дуже суттєвим для кристалізації розчинів з отриманням готового
продукту заданого дисперсного складу.
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Поряд з утворенням нових центрів грануляції і ростом їх розмірів по мірі
нашарування на поверхню тонких плівок в псевдозрідженому шарі можливий
ріст гранул за рахунок агломерації окремих частинок внаслідок дії сил
зчеплення між частинами в момент їх зіткнення при наявності плівки рідини
або її залишків на одній з них. При надлишку сульфат амонію на поверхні
частинки адгезійні сили та сили інерції руху спричиняють утворення
агломератів. При наступній кристалізації речовини з рідкої фази утворюються
кристалічні містки, які міцно з’єднують частинки в агломерати [7].
Принципової різниці механізмів гранулоутворення в псевдозрідженому
та фонтануючому шарах немає. Особливістю проведення процесу грануляції у
фонтануючому шарі є направлена циркуляція частинок у шарі, внаслідок чого
розчин більш рівномірно розподіляється. Направлену регулярну циркуляцію
частинок в апараті створюють за рахунок особливостей організації
гідродинаміки, яка має суттєвий вплив на тепло- і масообмін в апараті.
Фонтануючий шар реалізується в шарі дисперсного матеріалу в конічних та
конічно-циліндричних апаратах з нижнім підводом газу.
Таким чином, використання технології псевдозрідження є одним з
найефективніших методів зневоднення та грануляції розчинів. Апарати з
псевдозрідженим шаром забезпечують високу економію енергоносіїв, металу
та виробничих площ за рахунок суміщення технологічних стадій. Такі апарати
забезпечують високий коефіцієнт корисної дії. Гранулят, отриманий у
псевдозрідженому шарі має ряд переваг: більш збалансований фракційний
склад, округла форма гранул, та краща сипучість [6].
У

даній

роботі

використовується

метод

гранулювання

у

псевдозрідженому шарі. А саме, цей процес являє собою утворення і зростання
гранул у псевдозрідженому шарі за рахунок двох фізичних процесів:
формування «комків» при змочуванні і злипанні з подальшою алгомерацією.
Матеріал

що обробляється,

і утворений гранулят безперервно

знаходяться в русі. Усі процеси – змішування, зволоження і сушка –
протікають в одному апараті. Гранулят, отриманий у псевдозрідженому шарі
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має ряд переваг: більш збалансований фракційний склад, округла форма
гранул, та краща сипучкість.
У заданому апараті із псевдозрідженим шаром виконується розпилення
гранулюючого

розчину

в

псевдозріджену

систему

з

першочергово

ідентифікованої речовини, що і є «зародком» майбутніх гранул [1].
1.4

Аналіз технологічної схеми. Принцип дії

Технологічна схема зневоднення і грануляції представлена рисунку 1.1.
Рисунок 1.1 – Технологічна схема процесу:
1 - апарат із псевдозрідженим шаром; 2 - циклон; 3 – ємність з мішалкою;
4 – бак робочого розчину; 5 - газодувка; 6 - калорифер; 7 - компресор; 8 бак робочого розчину.
Гранулятор (1) являє собою апарат киплячого шару з прямокутною
камерою і площею перерізу в зоні решіток. Верхня частина камери
гранулятора виконана розширеною з двох боків. Розширена частина апарата
з'єднана з циклоном. Пристрій вивантаження матеріалу з шару, розміщений на
рівні газорозподільної решітки, дозволяє проводити загальне і селективне
вивантаження частинок. Камера гранулятора виконана з нержавіючої сталі. До
нижньої частини камери гранулятора приєднана газорозподільна

решітка

жалюзійного типу що забезпечує активний гідродинамічний режим та сприяє
інтенсивній циркуляції частинок у киплячому шарі. Саме це запобігає
утворенню застійних зон в апараті в разі ведення інтенсивного тепломасообміну,

що

маємо при

зневодненні

та

грануляції розчинів

у

псевдозрідженому шарі.
Для підігрівання теплоносія до заданої температури використовують
електрокалорифер (6). Для сухого очищення відпрацьованого теплоносія
використовують циклон конструкції НДОГАЗ, діаметром 150 мм [6].
Установка працює наступним чином. Повітря подається до гранулятора
(1) через калорифер (6) за допомогою газодувки (5). За допомогою відповідних
вентилів у грануляторі можна створити розрідження або надлишковий тиск.
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Витрати повітря, що надходить до калорифера (6), вимірюються за
допомогою діафрагми. Після підігрівання повітря в калорифері до заданої
температури воно подається до гранулятора (1). Рівномірний розподіл
нагрітого теплоносія по всій площі гранулятора проводиться за допомогою
газоразподільної решітки.
Водночас у киплячий шар вводиться робочий розчин. За допомогою
розподільного пристрою забезпечується рівномірний розподіл розчину по
поверхні частинок у киплячому шарі. Розподільчий пристрій являє собою
дисковий розпилювач.
Відпрацьований теплоносій після сухого очищення в циклоні (2)
відводиться вакуум насосом для подальшого викидання в атмосферу.
Відділений пил сульфату амонію направляється у бак (3) для повторного
розчинення.
Готовий продукт товарної фракції виводиться через вивантажувальний
пристрій що забезпечує селективне або повне вивантаження частинок, а
вловлений у циклоні матеріал вивантажується в спеціальну ємність та
направляється на повторне розчинення [6].
Використання технології псевдозрідження є одним з найбільш
ефективних методів зневоднення і грануляції розчинів.
Застосування цієї технологи забезпечує високий коефіцієнт корисної дії
виробництва амоній сульфату, високу економію енергоносіїв, металу,
виробничих площ. Гранулят, отриманий в псевдозрідженому шарі, має ряд
переваг: більш збалансований фракційний склад, округлу форму гранул, і
кращу сипкість.
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2

Розрахунок матеріальних балансів процесу зневоднення та

грануляції сульфату амонію
2.1

Теоретичні основи розрахунку матеріального балансу

Основою розрахунку будь-якого виробничого процесу є складання
матеріального балансу, так як матеріальний баланс дозволяє контролювати
правильність обліку матеріалів, аналізів та вимірювань, якщо між величинами
введених та отриманих речовин є різниця, то це означає помилку у обліку
сировини (не враховані деякі властивості речовин, хибні дані хімічного
аналізу) або ж помилки в обрахуваннях.
Комп’ютерний розрахунок полегшує розрахунок матеріальних балансів
і забезпечує знаходження
температур,

ентальпій,

параметрів потоків технологічної схеми,

витратних

коефіцієнтів,

напівматеріалів

та

енергетичних носіїв.
В основу розрахунку матеріального балансу полягає закон збереження
маси та енергії. Ліву частину рівняння матеріального балансу складає маса
(масова витрата) усіх видів сировини та матеріалів, що поступають на
переробку

G

j , ВХ

виробничі втрати

, а праву – маса продуктів, що покидають апарат

G

ВТР

G

j , ВИХ

,

:

де G j,ВХ - масова витрата j-го потоку, що надходить в апарат, кг/с; G j,ВИХ масова витрата j-го потоку, що виходить з апарату, кг/с [8].
Для розрахунку будемо використовувати математичний пакет ChemCad
6.3.1. ChemCad 6.3.1 дозволяє створювати, аналізувати і оптимізувати різні
варіанти технологічного оформлення виробничих процесів, оцінювати їх
ефективність і обирати найкращий з них.

2.2

Аналіз структури ХТС

Побудована схема зневоднення та грануляції зображена на рис. 2.1.
Апарат із псевдозрідженим шаром замінено випарником та сепаратором.
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Рисунок 2.1 – Схема зневоднення і грануляції сульфату амонію у ChemCad:
1 – випарник 2 – сепаратор, 3 – циклон, 4, 5 – змішувачі, 6 – насос, 7 –
теплообмінник
Технологічна схема (рис. 2.1) має зворотні зв’язки, тобто є замкненою.
Тому перед розрахунком схеми, необхідно провести структурний аналіз,
основна мета якого отримати послідовність розрахунку схеми [9].
Розглянуту схему зневоднення та грануляції сульфату амонію можна
представити у вигляді структурної схеми, зображеної на рисунку 2.2.
Рисунок 2.2 – Структурна схема зневоднення та грануляції сульфат амонію
Відповідність апаратів на технологічній та структурній схемі показана
в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1 – Відповідність апаратів
Схема має лише один зворотній зв’язок (з 7-го апарату в 3-й).
Визначимо послідовність розрахунку апаратів, для цього складемо
матрицю шляхів «А».
Для визначення комплексів підносимо матрицю А до 7-го ступеня
(розрахунки виконано в середовищі Matlab). Отримана матриця комплексів
матиме вигляд:
З матриці видно, що система містить 1 комплекс К = {3, 4, 5, 6, 7}. Звідси
попередня послідовність розрахунку схеми: ППРС = [1, 2, К].
Список суміжності для отриманого комплексу складений в таблиці 2.2.
Таблиця 2.2 – Список суміжності
Прадерево комплексу наведено на рисунку 2.3.

Рисунок 2.3 – Прадерево комплексу
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Як видно з рисунку схема містить 1 контур: 3-4-5-6-7-3. Тому можемо
розірвати один будь-який зв’язок.
Рисунок 2.4 – Розрив рециклу
Отже, оптимальна послідовність розрахунку схеми: ОПРС = [1, 2, 3, 4, 5,
6, 7].
У таблиці 2.3 відображені вхідні та вихідні потоки кожного апарату.
Таблиця 2.3 – Перелік обладнання в ChemCad
Матеріальній баланс кожного з апаратів представимо у вигляді
таблиць.
Матеріальний баланс змішувача (поз. 5) наведений у таблиці 2.4.
Таблиця 2.4 - Матеріальний баланс змішувача
Матеріальний баланс випарника (поз. 1) наведений у таблиці 2.5.
Таблиця 2.5 - Матеріальний баланс випарника

Матеріальний баланс розділювача (поз. 2) наведений у таблиці 2.6.
Таблиця 2.6 - Матеріальний баланс розділювача
Матеріальний баланс циклона (поз. 3) наведений у таблиці 2.7.
Таблиця 2.7 - Матеріальний баланс циклону
Матеріальний баланс змішувача (поз. 4) наведений у таблиці 2.8.
Таблиця 2.8- Матеріальний баланс змішувача

До таблиці 2.9 виведемо загальний матеріальний баланс
Таблиця 2.9 – Загальний матеріальний баланс
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На основі виконаних розрахунків можна зробити висновок, що
матеріальний баланс процесу зневоднення і грануляції сульфат амонію у
спеціалізованому середовищі ChemCad v. 6.3.1 розрахований вірно. Додаток
А містить звіт даних по усім потокам в ChemCad 6.3.1. З отриманими
результатами можна перейти до моделювання циклону та розрахунку його
конструкційних параметрів.
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3

Автоматизований

розрахунок

радіального

та

осьового

зміщення частинки. Розрахунок параметрів та розмірів циклону.
3.1

Технічне завдання на розробку обчислювального модуля

Розробити обчислювальний модуль призначений для конструктивного
розрахунку циклону та моделювання радіального та осьового зміщення
частинки у прямоточному циклоні з гвинтовим підведенням повітря.
Середовище реалізації Microsoft Visual Studio (мова C#).
Програмний додаток повинен включати одну форму, що містить три
вкладки для введення користувачем вхідних даних та виведення результатів
роботи. На першій вкладці мають бути розміщені поля для введення
користувачем вихідних даних, на основі яких виконується розрахунок
циклону. На другій результати розрахунку – результати розрахунку та таблиця
розрахованих радіусів та швидкостей. Третя вкладка має бути розміщений
графік залежності радіуса циклона від швидкості.
Вихідними даними розрахунку параметрів та розмірів циклону є:
-

Кількість викидів, м3/год

-

Температура викидів, °С

-

Початкова концентрація пилу, г/м3

-

Густина пилу, кг/м3

-

Медіанний діаметр, мкм

-

Гідравлічна крупність, м/с

Результатами розрахунку є:


Таблиця розрахованих радіусів та швидкостей



Графік залежності радіусу циклону від радіальної швидкості;



Діаметр циклону, мм



Розміри вихідного патрубку, мм



Висота циліндру, мм



Висота конусу, мм



Висота фланця, мм
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Пилевиводячий патрубок, мм



Патрубок що виводить повітря, мм



Кут дуги равлиа закручування, o

На основі наведених вище вимог та умов розробити проект, результати
якого мають відповідати розрахункам у MatchCad.
3.2

Математичне забезпечення програмного модуля

3.2.1 Вибір та розрахунок основного параметру циклону
Розрахунок параметрів та розмірів циклону будемо виконувати за такою
послідовністю [10]:
1)

По виду пилу обираємо тип циклону з таблиці Б.1 (Додаток Б). З

таблиці визначаємо оптимальну швидкість повітря в перерізі циклону 𝜈0.
Обираємо СДК-ЦН-33 виробника НІОГаз.
м

Оптимальне значення швидкості руху запиленого повітря 𝜈0 = 2 .
с

2)

Визначаємо необхідну площу перерізу циклону (F), м :
2

де L - кількість викидів через циклон, кг / год; 𝜈0 – оптимальна швидкість
повітря в перерізі циклону, м / с.
3)

Визначаємо початковий діаметр циклону (D), задаючись числом

циклонів n, м:
4)

Визначаємо об’ємну витрату пилу, м3/год:

Після цього, за математичною моделлю радіального та осьового
зміщення частинки у прямоточному циклоні з гвинтовим підведенням повітря,
визначаємо дійсний діаметр обраного циклону та визначаємо його основні
розміри.
3.2.2 Математична модель радіального та осьового зміщення
частинки у прямоточному циклоні з гвинтовим підведенням повітря
На сьогоднішній день розрахунок ефективності циклонів з гвинтовим
підведенням повітря проводиться, в основному, за формулами, отриманими з
експериментальних даних, без урахування фізичної суті процесу. Проводиться
теоретичний розрахунок тільки сумарної (інтегральної) ефективності циклону,
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без розрахунку ефективності очищення по кожній фракції, а так само
розрахунок мінімального діаметра частинок, обложених в тілі циклону
повністю, знову таки, без урахування часткового осадження частинок,
діаметром менше, який вносить значний внесок у значення ефективності
циклону [11].
При розробці математичної моделі були зроблені такі припущення про
потік і рух частинок всередині циклону на ділянці після лопаток:
- Поздовжня (осьова) компонента усередненої швидкості руху повітря
постійна в часі і незмінна в усіх точках потоку;
- Тангенційна компонента усередненої швидкості руху повітря vT не
залежить від поздовжньої координати;
- Течію повітря розглядаємо в рамках моделі в'язкої нестисливої рідини;
- Течія повітря розглядається як усталене;
- Усереднена швидкість руху повітря постійна за часом і по перетину,
ефект прослизання частинок відносно газу відсутній;
- Загасанням і переформовуванням тангенційної швидкості vT уздовж
потоку нехтуємо;
- Осьова швидкість частинок дорівнює осьовій швидкості повітря в точці,
в якій вони знаходяться;
- Сила тяжіння мала в порівнянні з силами, що визначають усереднене і
турбулентними пульсаційний рух потоку;
- Частинки мають форму кулі з діаметром d;
- Концентрація пилоподібних частинок рівномірна за часом і перерізом.
Будемо вважати, що потік повітря, потрапляючи в тіло циклону,
закручується на один і той же кут, що дорівнює куту повороту лопаток, і
набуває дві складових усередненої швидкості (рис.3.1): осьову складову і
тангенційну складову.
Рисунок 3.1 – Рух одиночної частини у тілі прямоточного циклону
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Використаємо алгоритм розрахунку циклону [11].
Розглянемо поведінку одиночної частинки під дією всіх сил. Осьова
складова v0 швидкості частинки і швидкості повітря в циклоні дорівнює
середньовитратній швидкості повітря до входу в циклон:
де Q = 34.8 м3/год – об’ємна витрата повітря;
де 𝜔 = 0.017 – площа поперечного перерізу циклону, м2.
Тангенційна швидкість 𝑣𝑇 :
де 𝛼 =

𝜋
6

- кут повороту гвинта циклону, рад.

Розбиваємо поперечний переріз циклону на елементарні концентричні
кільця, товщиною dr (рис.3.2)
Рисунок 3.2 – Розділення тіла циклону на елементарні кільця
Згідно обраної математичної моделі [11], частинки, що знаходяться на
відстані половини радіуса, пройдуть найменьшу відстань в осьовому
напрямку, м:
Приймемо еквівалентну кількість циклів обертання частинок в циклоні
по середньому радіусу камери циклону. Середній радіус обертання частинок в
циклоні:
У радіальному напрямку частинка рухається з постійною швидкістю (в
відповідність до закону Стокса, в рамках прийнятих припущень):
де 𝜌 = 1766 кг/м3 – густина частинки.
Визначаємо динамічну в'язкість повітря для робочих умов (𝜇), Па / с:
де 𝑡 = 200о С – температура викидів.
Вважаємо, що всі частинки одного діаметра, що знаходяться всередині
одного елементарного кільця, мають однакову радіальну швидкість, яка
залежить тільки від положення кільця:

Арк.

ХА 2121 1490 001 ПЗ
Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

24

Час, що витрачається частинками на подолання відстані R - r до стінки
циклону, можна розрахувати, як відношення шляху до швидкості частинок:
Визначимо час релаксації частинки, с:
де 𝑤 = 0.000017 м/с – гідравлічна крупність, 𝑔 = 9.8 м/с2 прискорення вільного падіння.
Для обчислення відстані пройденої частинкою в напрямку стінки
циклону, необхідно врахувати виконання умови:
Якщо умова виконується, тоді за час T частки в циклоні пройдуть в
поздовжньому напрямку відстань S0, м:
З цих двох рівностей можна обчислити, на якій відстані від початку
циклону осядуть частинки з будь-якого елементарного кільця dr, тобто
визначити радіус зовнішньої камери циклону.
Продиференціюємо формулу (3.14) по dr [7]:
Для розв’язання диференційного рівняння (3.11) будемо користуватись
методом Рунге-Кутта [12]. Радіус визначається при радіальній швидкості
рівною нулю.
Згідно методу отримуємо радіус зовнішньої камери циклону:
Розрахунок проведено в середовищі MathCAD 14 (додаток В).
Враховуючи товщину стінки 2 мм, приймаємо розрахунковий діаметр:
Для циклонів НІІОГАЗ діаметри нормуються в наступному порядку:
150, 200, 300, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 і 1600 мм.
Приймаємо найближчий більший стандартний діаметр циклону D1=150
мм.
Основні розміри циклону визначають в частках від внутрішнього
діаметра D1 за такими формулами [10]:
Розрахунок проведено у пакеті MathCad 14 (Додаток В)
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Структура обчислювального модуля

3.3

Відповідно до технічного завдання

було розроблено алгоритм

обчислювального модуля, представленний в додатку Г. Програмний код
обчислювального модуля представлено в додатку Д.
Структура обчислювального модуля:


файл форми «Main» - Main.cs;



файл проекту – Diplom.csproj;



файл-форми «Help» – Help1.cs;



файл-форми «Про програму» – propr.cs;



файл форми «Інструкція користувачу» – instr.cs.

Призначення основних елементів програмного модуля наведено в
таблиці 3.1.
Таблиця 3.1 – Основні елементи програмного модуля
Розроблений програмний модуль містить 10 процедур обробки подій, які
наведені в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2 – Процедури програмного модуля
3.4

Керівництво користувача програмного продукту

Розроблений

програмний

модуль

призначений

для

розрахунку

параметрів та розмірів циклону СКК-ЦН-33 за допомогою математичної
моделі радіального та осьового зміщення частинки у прямоточному циклоні з
гвинтовим підведенням повітря.
Після запуску програми відкривається перша вкладка. На даній вкладці
розміщені поля для введення вихідних даних розрахунку, а саме: кількість
викидів, температура викидів, початкова концентрація пилу, густина пилу,
медіанний діаметр та крок інтегрування методом Рунге-Кутта. Також за
бажанням можна вивести проміжні розрахунки, для цього потрібно поставити
прапорець «проміжні розрахунки» (рисунок 3.3).
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Для проведення розрахунків слід ввести вихідні дані до відповідних
полів та натиснути кнопку “Розрахунок”, після чого вкладка з розрахунковими
значеннями стає активною (рисунок 3.4), де відображаються наступні
параметри:
 Діаметр циклону, мм;
 Розміри вихідного патрубку, мм;
 Висота циліндру, мм
 Висота конусу, мм
 Висота фланця, мм
 Повітрявиводячий патрубок, мм;
 Пилевиводячий патрубок, мм;
 Кут дуги равлика закручування.
Для графічного представлення отриманих результатів необхідно
натиснути клавішу “Побудувати графік”, після чого вкладка графіку стає
доступною користувачу (рисунок 3.5).
Рисунок 3.3 – Вікно введення даних

Рисунок 3.4 – Вкладка виведення результатів розрахунку

Рисунок 3.5 – Вкладка виведення результатів залежності радіусу від
швидкості
Після завершення розрахунків користувач має змогу вивести отримані
результати

до

зовнішнього

документу

Word,

натиснувши

клавішу

“Сформувати звіт” (рисунок 3.6).
Рисунок 3.6 – Звіт роботи програми
Також у програмі передбачена довідка у вигляді інструкцій користувачу,
яку можна викликати з панелі меню (рисунок 3.7).
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Рисунок 3.7 – Вікно “Інструкція користувачу”
Присутня загальна довідка про програму, яку можна викликати з панелі
меню (рис. 3.8).
Рисунок 3.8 – Довідка про програму
Обрано циклон НІІОГАЗ СДК-ЦН-33, з наступними основними
розмірами: діаметр циклону = 150 мм, розміри вхідного патрубку = 90 мм x
32,1 мм, висота циліндру = 80,25 мм, висота конусу = 316,5 мм, висота фланця
= 15 мм, повітрявиводячий патрубок = 51 мм, пилевиводячий патрубок = 34,35
мм, кут дуги равлика закручування = 196,3357 о.
Таким чином, в результаті розробки програмного модулю отримали
можливість автоматизованого розрахунку розмірів та параметрів циклону
СДК-ЦН-33 а також графічне представлення результатів моделювання
радіального та осьового зміщення частинки у прямоточному циклоні з
гвинтовим підведенням повітря.
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4 Автоматизація процесу зневоднення та грануляції сульфату
амонію
Автоматизація є одним із напрямів науково-технічного прогресу, де
застосовуються технічні засоби, системи управління, математичні методи,
завдяки яким зменшується трудомісткість операцій, що виконуються
людиною. У хімічній промисловості автоматизація насамперед підвищує
рівень пожежної безпеки, покращує рівень умов праці, підвищує якість
продукції та забезпечує раціональне використання сировини та електроенергії.
Для проведення автоматизації застосовують додаткове устаткування,
наприклад: датчики, пристрої введення/виведення, контролери, виконавчі
пристрої, які використовують електронну техніку [13].
Метою автоматизації є підвищення продуктивності праці, поліпшення
якості продукції, оптимізація управління, усунення людини від виробництв,
небезпечних для здоров'я, підвищення надійності і точності виробництва.
4.1 Аналіз параметрів технологічної схеми
Завдання технологічного процесу зневоднення та грануляції сульфату
амонію полягає в отриманні заданої кількості кінцевого продукту –
гранульованого сульфату амонію.
До основних параметрів, що впливають на процес зневоднення та
грануляції відносимо: температуру у апараті 1 (рис. 1.1) псевдозрідженого
шару, витрату повітря з нагрівача 6 (рис. 1.1); концетрацію розчину в баку
перемішування 3 (рис.1.1).
Тому

важливим

є

регулювання

температури

у

апараті

псевдозрідженного шару на заданому рівні, стабілізування витрати повітря з
нагрівача та регулювання концентранції в баку перемішування.
Аналіз технологічної схеми показав, що для забезпечення заданого
виходу гранульованого сульфату амонію та протікання процесу необхідно
ввести такі контури автоматизації:
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стабілізації температури у апараті з псевозрідженим шаром шляхом
регулювання температурою повітря на виході з нагрівача;



регулювання витрат повітря в потоці подачі повітря до нагрівача
шляхом зміни кількості обертів насосу;



контроль тиску в апараті з псевозрідженим шаром;



сигналізацію зниження робочого розчину безпосередньо у баку
робочого розчину менше ніж 15% рівня;



сигналізація підвищення рівня розчину рециркульованого пилу в
апараті перемішування більш чим на 80%;



контроль витрати у трубопроводах вхідних речовин та основних
трубопроводах;



регулювання концентрації розчину в баку перемішування шляхом
зміни витрат води у вхідному в потоці.

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 обрані місця для заміру параметру на технологічному об’єкті та
номінальні значення параметрів, межі їх зміни. Обрані дані занесено до
таблиці 4.1.
Таблиця 4.1 – Параметри регулювання та контролю виробництва

На основі даних, відображених у таблиці 4.1, розроблена схема
автоматизації процесу зневоднення та грануляції сульфату амонію, яка 4
контури контролю та регулювання,

2 контури контролю та реєстрації, 3

контури контролю та 2 контури сигналізації.
Основними і необхідними правилами при виборі засобів автоматизації
та устаткування є:
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 При регулюванні однакових параметрів технологічного процесу
використовувати однотипні засоби автоматизації;
 Клас точності має відповідати технологічним вимогам;
 Діапазон даних, що вимірюються не повинен перевищувати діапазон
вимірюваних значень приладом.
Для вибору приладів автоматизації користувались каталогами
виробників [14-25]. Специфікація до обраних засобів наведена в Додатку Е.
4.2 Опис системи автоматизації
Контроль та регулювання температури
У якості вимірювальних приладів температури для контурів: 1,2,3 було
обрано термометри опору марки ТСП- 1004, що призначені для вимірювання
температури у рідких, газоподібних та сипучих речовинах.
Отриманий сигнал з термометрів опору (поз. 1а, 2а, 3а) подається на
дільник суматор марки ИС-2 (поз. 1б), де відбувається обрахування середнього
значення температури у всьому апараті. Після чого сигнал з дільника-суматора
передається на ПІД-регулятор МТМ 620 (поз. 1в), який видає регулюючий
вплив на виконавчий механізм марки МЕО-100/25 (поз. 1г). В свою чергу
виконавчий механізм подає потрібну кількість подачі повітря на резервному
шляху.
Контроль тиску
Для вимірювання та автоматичного контролю тиску у баку робочого
розчину (4, рис. 1.1) розроблено контур контролю 4, в якому розташовано
перетворювач тиску, марки Сапфир-22ДИ (поз.4а) сигнал з якого йде ПІДрегулятор з універсальним входом марки ТРМ-101 (поз. 4б)
Контроль та регулювання витрати
Для контролю та регулювання витрати у контурі 5 використовується
звужувальний пристрій – діафрагма фланцева камерна марки ДФК-10-20. З
витратоміра (поз. 5а) сигнал поступає на дифманометр марки PGT43НР (поз.
5б), який є вхідним сигналом контролю та регулювання - електричний ПІДАрк.
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регулятор марки МТМ 620 (поз. 5в). Регулюючий сигнал подається на
частотний перетворювач (поз. 5г) марки HVAC09С5 Honeywell, котрий змінює
оберти асинхронного двигуна газодувки, у результаті чого регулюється
витрата нагнаного газодувкою повітря. У контурі використовується кнопка
запобіжного вимикання SA1, при допомозі якого відключається від живлення
частотний перетворювач.
Для

контролю

витрат

у

контурах

6,

7,

8

використувується

інтелектуальний багатометричний датчик витрати для рідин та газів SMV 3000
Honeywell (6а, 7а, 8а). Після чого, у контурі 6 та 8, сигнал поступає на
показуючий автоматичний прилад РП-120-20 (поз. 6б, 8б). Для регулювання
витрат у контурі 7 використовується електричний ПІД-регулятор марки МТМ
620 (поз.7б), після чого сигнал подається на виконавчий механізм МЕО-100/25
(7в), у результаті чого змінюється витрата повітря, що подається з компресору.
Для контролю витрати у контурах 9, 10 використовуються звужувальний
пристрій – діафрагма фланцева камерна ДСК-10-150. З витратоміра (поз. 9а,
поз. 10а) сигнал поступає на дифманометр марки PGT43НР (поз. 9б, поз. 10б),
який є вхідним сигналом для показуючого автоматичного приладу, марки РП
150-30 (поз. 9в, поз. 10в).
Сигналізація рівня
Для контролю та сигналізації рівня у баку робочого розчину (4) та
ємності з мішалкою (3) передбачені контури 11 та 12.
У якості вимірювальних приладів обрано комплекс контролю та
сигналізації рівня рідини ФЛОУТЕК який містить датчик рівня з
перетворювачем ( поз. 11а та поз. 12а) і вихідним електричним сигналом, який
поступає на показуючо-сигналізуючий прилад (поз. 11б та поз. 12б) після чого
за необхідністю прилад подає сигнал на сигнальну лампу типу ЛС-47 (поз. HL1
та поз. HL2) а також на самому прилади встановлені світлові індикатори, що
сигналізують про рівень рідини в ємності.
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Контроль та регулювання концентрації
Для контролю та регулювання концентрації у трубопроводі розчиненого
пилу сульфату амонію передбачений контур 13. У якості вимірювальний
приладів

було

обрано

комплект

для

вимірювання

концентрації

(концетратомір), марки КАЦ-021МС: датчик вимірювання концентрації (поз.
13а), розміщений місцево посилає сигнал на показуючий регулятор (поз. 13б)
на щиті, після чого прилад видає регулюючий сигнал, який поступає на
виконавчий механізм марки МЕО-100/25 (поз. 13 в). А виконавчий механізм в
свою чергу змінює кількість води що подається у ємність з мішалкою.
У результаті проведення автоматизації процесу зневоднення та
грануляції були обрані контури регулювання, які забезпечать протікання
процесу відповідно до технологічного регламенту.
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5

Економічно-організаційні розрахунки процесу зневоднення та

грануляції сульфату амонію
У цеху зневоднення і грануляції сульфату амонію працюють 32 особи.
Перелік осіб, що працюють в даному відділенні наведено в таблиці 1. Тобто,
явочна чисельність персоналу: Ч явочна(за зміну) = начальник зміни(1) +
технолог(1) + робочі(3) + лаборант(1) + апаратник(1) + електрик (1)=8 людей.
де Р – число робочих місць(на 1 зміну); Ч – кількість робочих змін
Чисельність за списком характеризує потреби підприємства у кадрах і
крім наявної чисельності включає додаткову кількість для заміни тих хто у
відпустці, хворіє або відсутній з поважної причини [26].
Кількість працюючих за списком:
де Чя –чисельність явочна; Трц – час роботи цеху (365 днів оскільки
режим роботи цеху неперервний); Трр – кількість робочих днів 1 працівника
на рік, враховуючи вихідні та відпустку.
Таблиця 5.1 – персонал цеху зневоднення та грануляції амоній сульфату
Відповідно до норм технологічного проектування режим роботи
працівника в умовах безперервного робочого тижня при нормальних умовах
праці становить 40 годин (5 робочих днів по 8 годин).
Для розрахунку необхідної кількості бригад розраховуємо фактичну
тривалість роботи(фактично відпрацьований час) цеху за рік:
де Тсв – кількість святкових днів на рік; Ттижн – кількість робочих годин на
тиждень.
Розраховуємо

необхідну

кількість

бригад

для

забезпечення

безперервності роботи цеху
де Тр – річна тривалість роботи цеху;
Отже, для продуктивності роботи цеху необхідно 4 бригади.
Графік змін на підприємстві: 1-а зміна: 6:00 – 14:00;
2-а зміна: 14:00 – 22:00; 3-я зміна 22:00 – 6:00.
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Складаємо графік змінності (таблиця 5.2)
Таблиця 5.2 – Графік змінності основних робочих працівників
Таблиця 5.3 – Нарахування зарплати виробничого персоналу в залежності від
посади
Отже, річний фонд заробітної плати(ЗПрічна) становить 1 430 400 грн/рік
грн/рік
Відрахування на соціальні заходи здійснюється за встановленими
законодавством ставками від витрат на оплату праці і складає 22%.
Тоді нарахування на заробітну плату:
Визначимо середньорічну тривалість виробничого циклу та річний
випуск продукції
де Твц – тривалість виробничого циклу; Тр – річна тривалість роботи цеху.
де Твц – тривалість виробничого циклу; Тр – річна тривалість роботи цеху; n –
кількість одиниць продукції за 1-н виробничий цикл (220 кг).
Отже, річний випуск продукції складає 1927,2 т гранульованого амоній
сульфату.
Затрати на сировину зручно привести у вигляді таблиці 5.4.
Таблиця 5.4 – Розрахунок вартості сировини для виробництва амоній сульфату
Отже, затрати на сировину Зс = 4 445 700
Підприємство працює цілодобово 365 днів на рік, з яких 15 днів
виділяється на обслуговування, ремонт обладнання (ТОРО). Розрахуємо
вартість

електроенергії

за

двозонним

тарифом.

Двійковий

тариф

розподіляється таким чином: денний період (з 7 год. до 23 год.) – тарифний
коефіцієнт складає 1.4, нічний період (з 23 год. до 7 год.) – 0,3.
Загальна потужність становить 20 кВт/год.
Загальна ціна електроенергії:
Таблиця

5.5

-

Розрахунок

вартості

підприємства

з

виробництва

гранульованого амоній сульфату
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Сумарна вартість ОЗ:
Розраховуємо амортизацію основних фондів:
а) будівлі: плановий термін експлуатації будівель – 10 років, тому:
б) обладнання: плановий термін експлуатації – 5 років, тому:
в) нематеріальні активи: плановий термін експлуатації-4 роки, тому:
Таблиця 5.6 – Сумарні затрати цеху грануляції амоній сульфату
Розрахуємо собівартість річного випуску продукції:
Собівартість одиниці продукції:
Ринкова ціна 5900 грн/т
Прибуток:
Рентабельність виробництва(цеху):
Капіталовкладення:
Період повернення капіталовкладень:
Ефективність цеху:
Фондовіддача:
Фондоємність:
Економічно-організаційні

розрахунки

після

автоматизації

виробництва зневоднення і грануляції сульфату амонію
Після проведення автоматизації у цеху зневоднення і грануляції
сульфату амонію працюють 24 осіби. Перелік осіб, що працюють в даному
відділенні наведено в таблиці 1. Тобто, явочна чисельність персоналу:
Чявочна(за

зміну)

=

начальник

зміни(1)

+

інженер

з

управління

автоматизованими системами(1) +технолог(1) + робочий(2) + електрик (1)= 6
людей.
де Р – число робочих місць(на 1 зміну); Ч – кількість робочих змін.
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Чисельність за списком характеризує потреби підприємства у кадрах і
крім наявної чисельності включає додаткову кількість для заміни тих хто у
відпустці, хворіє або відсутній з поважної причини.
Кількість працюючих за списком:
де Чя –чисельність явочна; Трц – час роботи цеху (365 днів оскільки режим
роботи цеху неперервний);

Трр – кількість робочих днів 1 працівника на рік,

враховуючи вихідні та відпустку.
Таблиця 5.7 – персонал цеху зневоднення та грануляції амоній сульфату
Відповідно до норм технологічного проектування режим роботи
працівника в умовах безперервного робочого тижня при нормальних умовах
праці становить 40 годин (5 робочих днів по 8 годин).
Для розрахунку необхідної кількості бригад розраховуємо фактичну
тривалість роботи(фактично відпрацьований час) цеху за рік:
де Тсв – кількість святкових днів на рік; Ттижн – кількість робочих годин на
тиждень.
Розраховуємо

необхідну

кількість

бригад

для

забезпечення

безперервності роботи цеху
де Тр – річна тривалість роботи цеху;
Отже, для продуктивності роботи цеху необхідно 4 бригади.
Графік змін на підприємстві: 1-а зміна: 6:00 – 14:00; 2-а зміна:
14:00 – 22:00; 3-я зміна 22:00 – 6:00.
Складаємо графік змінності(таблиця 5.8)
Таблиця 5.8 – Графік змінності основних робочих працівників
Таблиця 5.9 – Нарахування зарплати виробничого персоналу в залежності від
посади
Отже, річний фонд заробітної плати(ЗПрічна) становить 1 224 000 грн/рік

Арк.

ХА 2121 1490 001 ПЗ
Змн. Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

37

Відрахування на соціальні заходи здійснюється за встановленими
законодавством ставками від витрат на оплату праці і складає 22%.
Тоді нарахування на заробітну плату:
Визначимо середньорічну тривалість виробничого циклу та річний
випуск продукції
де Твц – тривалість виробничого циклу; Тр – річна тривалість роботи цеху.
де Твц – тривалість виробничого циклу; Тр – річна тривалість роботи цеху; n –
кількість одиниць продукції за 1-н виробничий цикл (220 кг).
Отже, річний випуск продукції складає 1927,2 т гранульованого амоній
сульфату.
Затрати на сировину зручно привести у вигляді таблиці 5.10.
Таблиця 5.10 – Розрахунок вартості сировини для виробництва амоній
сульфату
Отже, затрати на сировину:
Підприємство працює цілодобово 365 днів на рік, з яких 15 днів
виділяється на обслуговування, ремонт обладнання (ТО, РО). Розрахуємо
вартість

електроенергії

за

двозонним

тарифом.

Двійковий

тариф

розподіляється таким чином: денний період (з 7 год. до 23 год.) – тарифний
коефіцієнт складає 1.4, нічний період (з 23 год. до 7 год.) – 0,3 [26].
Загальна потужність становить 25 кВт/год.
Таблиця 5.11 - Вартість основних фондів підприємства з виробництва
гранульованого амоній сульфату
Сумарна вартість ОЗ:
Розраховуємо амортизацію основних фондів:
а) будівлі: плановий термін експлуатації будівель – 10 років, тому:
б) обладнання: плановий термін експлуатації – 10 років, тому:
в) нематеріальні активи: плановий термін експлуатації-4 роки, тому:
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Таблиця 5.12 – Сумарні затрати цеху грануляції амоній сульфату
Розрахуємо собівартість річного випуску продукції:
Собівартість одиниці продукції:
Ринкова ціна:6000 грн/т:
Прибуток:
Рентабельність виробництва(цеху):
Капіталовкладення:
Період повернення капіталовкладень:
Ефективність цеху:
Фондовіддача:
Фондоємність:
Зведемо всі розраховані показники до таблиці 5.13.
Таблиця 5.13 – Порівняльна характеристика основних техніко-економічних
показників цеху виробництва гранульованого сульфату амонію
Таким чином, після автоматизації виробництва сульфату амонію,
підвищилися його кількісні показники, а саме:
До кількісних показників відносимо вартість основних засобів
підприємства, яка зменшилася на 222 080 грн.
Витрати на електроенергію, збільшилися за рахунок використання
додаткового обладнання і складають 60688 грн / рік.
При

оцінці

діяльності

підприємства

значущим

показником

є

рентабельність. Це відношення отриманого прибутку до витрат. Дане
виробництво має рентабельність 85%. До автоматизації рентабельність
виробництва становила 73%, отже, можна зробити висновок, що після
автоматизації

виросли

його

кількісні

показники,

а

виробництво

є

прибутковим.
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Охорона праці

6

Виробництво гранульованого амоній сульфату шляхом зневоднення та
грануляції

у

псевдозрідженому

шарі

не

містить

шкідливих

або

вибухонебезпечних речовин. В даному об’єкті передбачено використання
електроенергії. Технічні рішення в проекті прийняті з урахуванням вимог
охорони праці та пожежної безпеки виробництва.
6.1

Виявлення і аналіз виробничих (шкідливих і небезпечних) факторів

на проектованому об'єкті. Заходи з охорони праці
6.1.1 Повітря робочої зони
Згідно ДСН 3.3.6.042-99 роботи, що виконуються у даному цеху за
важкістю відносяться до І б категорії. Санітарні та фактичні норми параметрів
мікроклімату для робіт, які виконуються в приміщенні, наведені в таблиці 6.1.
Таблиця 6.1 – Санітарні норми параметрів мікроклімату цеху
З метою забезпечення санітарних норм мікроклімату і належної чистоти
повітря передбачені такі заходи та засоби: механізація та автоматизація
процесу; дистанційне керування перебігом процесу; раціональне розміщення
технологічного устаткування [27].
6.1.2 Виробниче освітлення
Згідно ДБН В.2.5-28-06 роботи у цеху за зоровими умовами відносяться
до VIII-б розряду.
У приміщенні цеху передбачено використання природного, штучного.
Природне освітлення являє собою систему бокового освітлення. Штучне
освітлення представлене системою, в якій світильники розміщують у верхній
зоні приміщення. У таблиці 6.2 наведені санітарно-гігієнічні норми параметрів
освітлення [27].
Таблиця 6.2 – Норми штучного освітлення коефіцієнта природної освітленості
КПО виробничих приміщень.
За функціональним призначенням проектом передбачені наступні
системи освітлення: робоча, аварійна евакуаційна, ремонтна, охоронна. Для
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виконання ремонтних робіт проектом передбачені переносні електричні
світильники. При відключенні робочого освітлення передбачається система
аварійного освітлення.
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. Площа цього приміщення становить 10 м 2. В цьому приміщенні
розташоване робоче місце оператора-технолога, обладнане ЕОМ.
Перевіримо

освітленість

робочого

місця

користувача

ПК

на

відповідність розряду зорової роботи. За даними вимірювань рівень природної
освітленості поверхні де розташований ПК, складає 200 лк за освітленості тієї
ж поверхні відкритим небосхилом в 20000 лк, тобто КПО=1%, що не
відповідає нормативному КПО.
Розрахунок штучного освітлення проведемо для кімнати площею 10 м 2,
ширина А якої складає 2 м, довжина В – 5 м, висота – 3 м.
Скористаємося методом використання світлового потоку (ДБН В.2.5.28-2006). Для визначення потрібної кількості світильників, які повинні
забезпечити нормований рівень освітленості, визначимо світловий потік, що
падає на робочу поверхню за формулою:
де F – світловий потік, що розраховується, Лм;
Е– нормована мінімальна освітленість, Лк; Е = 300 Лк;
S- площа освітлюваного приміщення (S= 10 м2);
Z- відношення середньої освітленості до мінімальної(зазвичай приймається
рівним 1.1 … 1,2 в даному випадку Z = 1,1);
K- коефіцієнт запасу, в даному випадку K = 1,5);
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𝜂- коефіцієнт використання світлового потоку, що характеризується
коефіцієнтами відбиття від стін (𝜌ст) і стелі (𝜌стелі ), значення коефіцієнтів
дорівнюють (𝜌ст)=50% і стелі (𝜌стелі )=50%.
Обчислимо індекс приміщення за формулою:
де ℎ𝑝 - розрахункова висота підвісу (ℎ𝑝 = ℎ1 − ℎ2 , ℎ𝑝 = 1 м).
Знаючи індекс приміщення І знаходимо значення 𝜂 = 0,42
Підставимо всі значення у формулу для визначення світлового потоку:
Для освітлення використані люмінесцентні лампи типу ЛБ-40,
світловий потік яких 𝐹 = 3120 Лм. Розрахуємо необхідну кількість ламп у
світильниках за формулою:
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 [27].
6.1.3 Виробничий шум і вібрація
Джерелами вібрацій на виробництві є таке устаткування: компресор та
газодувка. Джерелами шумів є циклон та апарат із псевдозрідженим шаром.
За ДСН 3.3.6.0.37-99 рівень звуку не повинен перевищувати 80 дБА.
Фактичний рівень шуму складає 76 дБА, що відповідає допустимим нормам у
виробничих приміщеннях.
Згідно ДСН 3.3.6.039-99 допустимий рівень вібрації в приміщеннях для
1-го ступеня шкідливості – до 2 дБ, для 2-ї ступені шкідливості – до 3,1 дБ, для
3-го ступеню шкідливості – більше 3,1 дБ. Дане виробництво належить до 1го ступеня шкідливості по вібрації. Дані наведені у таблиці 6.3.
Для захисту від виробничого шуму на підприємстві передбачені
звукоізоляційні пристрої: перегородки, екрани й об’ємні звукопоглиначі у
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вигляді перфорованих кубів і куль, підвішених над агрегатами, які
спричиняють шум. Для зниження рівня вібрації під вібруюче устаткування
встановлюють амортизатори, виготовлені зі сталевих пружин [22].
Таблиця 6.3 – Допустимі рівні вібрації на робочих місцях
В якості індивідуальних засобів захисту від шуму, згідно ДСН 3.3.6.03799, передбачено м’які протишумові вкладки. Для захисту рук від дії вібрацій
застосовують рукавиці з спеціальними віброзахисними вставками.
Для захисту від вібрацій, що передаються через ноги передбачено взуття з
товстою

гумовою

підошвою.

Для

вимірювання

шуму

та

вібрації

використовується вимірювач шуму та вібрації марки ВШВ-003.
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 напруи 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 = 2 В;
Згідно з Г'ОСГ 12.1.006 порівнюють розрахункове значення із гранично
допустимим значенням струму:
де 𝑅л = 2 … 4 кОм, опір тіла людини;
𝑅0 = 4 Ом, опір нейтралі заземлення;
𝑈ф = 220 В, фазова напруга, В.
Напруга дотику розраховується за формулою:
Таблиця 6.4 – Класифікація приміщень по ступеню небезпеки враження
електричним струмом
Для забезпечення електробезпеки передбачені наступні технічні заходи
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й

засоби:

занулення.

захисне

струмоведучих

частин.

огороджувальні

пристрої,

відключення,

електричний

поділ

блокування,

мала

напруга,

ізоляція

мереж,

знаки

безпеки,

попереджувальна

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 індивідуально захисту використовують діелектричні
рукавички, інструменти з ізолюючими рукоятками, покажчики напруги,
діелектричні

калоші,

ізолюючі

підставки,

умові

климки,

тимчасові

огородження, захисні окуляри. Для запобігання прямих ударів блискавки
споруди захищені стрижневими блискавковідводами [27].
6.1.5 Безпека технологічних процесів і обслуговування обладнання
Аварійні ситуації можуть виникнути при порушенні технологічного
режиму, неправильній експлуатації устаткування, що може призвести до
аварій, вибухів, пожеж на виробництві.
Експлуатація обладнання дозволяється персоналу, який пройшов
спеціальне навчання, первинний та повторний інструктаж з охорони праці і
має посвідчення про здачу іспиту на право роботи на даному виді
устаткування.
Заходи для зменшення шкідливих виробничих факторів до допустимих
рівнів, передбачені проектом:
 Дотримання параметрів технологічного режиму, правил безпеки для
виробництв основної хімічної промисловості, виробничих інструкцій
для робочих місць, а також інструкцій для ремонту обладнання і
трубопроводів для пуску і зупинки цеху;
 Справність

запобіжних

пристосувань

контрольно-вимірювальних

приладів, сигналізації, блокувань безперебійне постачання контрольновимірювальних приладів стиснутим повітрям і електроенергією;
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 Систематичний контроль за станом повітряного середовища у
виробничих приміщеннях;
 Систематичний контроль за герметичністю обладнання і трубопроводів;
 Надійне встановлення та справність огорож приводів і всіх інших частин
і механізмів, які рухаються і обертаються, а також монтажних отворів і
приямків;
 Безперебійна і ефективна робота вентиляційних установок;
 Передбачено

заземлення

всього

електрообладнання

і

пускових

пристроїв;
 Передбачено наявність віброоснови для зниження шуму і вібрації
насосного і вентиляторного обладнання;
 Частини компресорів, що нагріваються до температури понад 25 ° С,
повинні бути теплоізольовані, або закриті кожухом;
 Трубопроводи, які містяться у технологічних лініях продувного газу,
пари, води регулярно перевіряються на зношування та герметичність.
Безпека в цеху під час проведення технологічного процесу і ремонтних
роботах забезпечується змістом засобів колективного захисту в справному
стані.
6.2 Пожежна безпека
На виробництві, що проектується, можливими джерелами пожежі є
перевантаження електроустаткування, нагріті стінки обладнання, іскри
електрообладнання та від тертя деталей машин, виникнення електричної дуги
при обриві ланцюгів високої напруги, перегріву електроустаткування.
У таблиці 6.5 наведені показники пожежо- і вибухонебезпечності
речовин і матеріалів і класифікація цеху за пожежо – і вибухонебезпечністю.
При проектування 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
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водопровід, пожежні крани, ємності з піском і пожежні щити, вогнегасники
типу ВВ, ВХП; змонтована автоматична пожежна сигналізація, захист ізоляції
від теплового, механічного впливу.
Таблиця 6.5 - Показники пожежо- і вибухонебезпечності речовин та
матеріалів. Класифікація виробництва щодо пожежо- і вибухонебезпечності та
влаштування блискавкозахисту
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 [27].
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ВИСНОВОК
В даному дипломному проекті був розглянутий процес зневоднення та
грануляції сульфату амонію. Було вирішено наступні задачі:
Проаналізовано особливості методів виробництва сульфату

1.
амонію.

Розраховано матеріальний баланс схеми процесу зневоднення та

2.

грануляції сульфату амонію.

3.

Обрано математичну модель радіального та осьового зміщення

частинки та проведено конструктивний розрахунок циклону.
У

4.

середовищі

Microsoft

Visual

Studio

2015

розроблено

обчислювальний модуль для проведення конструктивного розрахунку
циклону.
5.

Розроблена схема автоматизації, що дозволяє вести процес згідно

технологічного регламенту.
6.

Визначено економічну доцільність проведення автоматизації

процесу за розрахованими техніко-економічними показниками.
7.

Розглянуто заходи по охороні праці та техніці безпеки.
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