Зміст
Перелік скорочень, умовних позначень та термінів ............................................9
Вступ .......................................................................................................................10
1. Характеристика технологічної схеми процесу отримання метаналю .........12
1.1

Отримання і призначення метаналю ..................................................... 12

1.2

Опис технологічної схеми ...................................................................... 13

2 Комп’ютерний розрахунок матеріального балансу процесу отримання
метаналю ............................................................................................................16
2.1

Розрахунок матеріальних балансів процесу виробництва метаналю 17

3 Розробка модуля проектного розрахунку трубчастого реактора .................23
3.1 Технічне завдання на розробку обчислювального модуля .................. 23
3.2

Математичне забезпечення обчислювального модуля ........................ 23

3.3

Структура і технічні характеристики обчислювального модуля ....... 27

3.4

Інструкція користувачу програмного продукту ................................... 29

4 Автоматизація технологічної схеми процесу отримання метаналю ..........33
4.1

Аналіз параметрів технологічної схеми ................................................ 33

4.2

Вибір приладів та засобів автоматизації ............................................... 37

4.3

Опис системи автоматизації ................................................................... 37

5 Економіко - організаційні розрахунки процесу виробництва метаналю ....40
5.1

Теоретичні відомості для техніко – економічного обґрунтування

процесу виробництва метаналю ...................................................................... 40
5.2

Техніко – економічні показники виробництва метаналю ................... 46

5.3

Техніко – економічні показники автоматизованого виробництва

метаналю ............................................................................................................ 52
5.4

Індивідуальне завдання на розрахунок вартості програми ................. 59

6 Охорона праці ....................................................................................................66
ХА3120.1490.001 ПЗ
Зм.

Лист

№ докум.

Разроб.
Перев.

Тріщ В.Р.

Н.Контр.
Затв.

Шахновський
Безносик

Підпис

Дата

Комп’ютерний розрахунок
процесу отримання метаналю

Пояснювальна записка

Літ.

Лист

Листів

94
7
"КПІ ім. Ігоря Сікорського",

ХТФ, гр. ХА-31

6.1 Виявлення та наліз ШНВФ в умовах виконання експери-ментальної
частини науково-дослідної роботи. Заходи з охорони праці ....................... 66
6.1.1 Повітря робочої зони ............................................................................ 66
6.1.2 Виробниче освітлення .......................................................................... 70
6.1.3 Захист від виробничого шуму та вібрацій ......................................... 73
6.1.4 Електробезпека ...................................................................................... 75
6.1.5 Безпека технологічних процесів та обслуговування обладнання .... 77
6.2 Пожежна безпека......................................................................................... 78
Висновок ................................................................................................................82
Перелік посилань...................................................................................................83
Додаток А ........................................................................................................... 85
Додаток Б ........................................................................................................... 88
Додаток В ........................................................................................................... 89
Додаток Г ........................................................................................................... 92

ХА 3120.1490.001 ПЗ
Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата

Арк
8

Перелік скорочень, умовних позначень та термінів
Умовні позначення:
VSC – Visual Studio Communiti;
T – температура;
V – об’ємна витрата;

А – амортизація основних фондів;
ВАТ – відкрите акціонерне товариство;
ГДК – гранично допустима концентрація;
ЗАТ – закрите акціонерне товариство;
КНП – клас небезпечності підприємства;
КПО – коефіцієнт природнього освітлення;
МТБ – матеріальний баланс;
ОЗ – основні засоби;
ОбК – обігові кошти;
П – прибуток;
ПІД-регулятор - пропорціонально-інтегрально-диференціальний регулятор;
РІВ – реактор ідеального витіснення;
С – собівартість;
ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю;
ФОП – фонд оплати праці;
ХТС – хіміко-технологічна система;
Ц – ціна;
ЦПУ – центральное процессорное устройство
ШНВП – небезпечні і шкідливі виробничі фактори.
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Вступ
Метаналь – хімічна речовина з формулою H2CO, безбарвний газ з різким
запахом, добре розчинний у воді, спиртах та полярних розчинниках,
токсичний. Сполука здатна утворюватися в природних умовах, зокрема при
фотохімічному окисненні метану або метанолу, при атмосферному тиску і за
відсутності каталізаторів.
Метаналь і його технічні модифікації - водні та водно-метанолові
розчини, що отримали у нас в країні назву формалін, нестабільні полімери параформальдегід

(параформ),

поліоксиметилен,

гексаметілентеграмін

(уротропін), який умовно можна розглядати як особливу форму метаналю.
Завдяки великій реакційній здатності, доступності і дешевизні отримали дуже
важливе значення синтезу різних продуктів і поліпшення властивостей деяких
матеріалів, а також як дезінфікуючий, інсектицидний і консервуючий засоби.
В даний час загальновизнано, що при споживанні метаналю більше 10
тис. тон на рік економічно доцільно мати на місці споживання власне
виробництво метаналю. У промисловості синтетичних смол і пластичних мас
метаналь і його модифікації використовуються:
 для одержання синтетичних смол на основі фенолу і його похідних
карбаміду, меламіну, аніліну, фурфуролу, гуанаміну і інші;
 для отримання стабільного полімеру метаналю, простого оліефіру
(поліацеталь), що випускається багатьма фірмами в декількох
країнах;
 для отримання полівінілформаля і полівінілформальетіталя, що
йдуть на виготовлення електроізоляційних емаль-лаків і клеїв
(метальвін, вініфлекс);
 для підвищення адгезії до металів і водостійкості поамідів до них
приєднується метаналь обробкою параформи з отриманням
метілолполіамідів;

ХА 3120.1490.001 ПЗ
Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата

Арк
10

 для додання міцності мокрому стані і стійкості до киплячої води
волокна венол (вінелон), приєднуючи метаналь.
В промисловості каучуку і гуми:
 синтез ізопрена із метаналя і ізобутилена через диметилдиоксан і
полімеризація його високоякісного стереорегулярного каучуку,
близького по будові до натурального. Цей метод був вперше в
світовій практиці розроблений і здійснений в промисловому
масштабі в СССР в 1964-65 роках;
 при обробці каучукового латексу в виробництві сирої гуми для її
модифікації і синтезу прискорювачів і антиоксидантів.
Також метаналь використовується в таких промисловостях як:
 виробництво синтетичних органічних барвників і проміжних
продуктів;
 в промисловості органічного синтезу;
 в металургійній промисловості;
 в виробництві нафти й нафтохімічній промисловості;
 в медицині;
 в текстильній і сільськогосподарській промисловості;
 в паперовій промисловості.
Метою дипломного проекту є дослідження процесу отримання
метаналю, його основних технологічних параметрів, розрахунок матеріальних
балансів, розробка програмного модуля для розрахунку хімічного реактора,
розробка функціональної схеми автоматизації виробництва, оцінка технікоекономічних показників та охорона праці.
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1 Характеристика технологічної схеми процесу отримання
метаналю
1.1

Отримання і призначення метаналю

Метаналь Н2СО в безводному стані це безбарвний газ з гострим
дратівливим запахом (т. Конд. -19ОС При 0,1 МПа). При зберіганні він легко
полімеризується і нерідко випускається у вигляді твердого полімеру параформальдегіду (параформ), який легко деполімеризується.
Здебільшого метаналь випускають у вигляді 37-40% - ного водного
розчину, який називають як формалін. У ньому метаналь присутній у вигляді
гідрату

НСНО

•

Н20

і

низько-молекулярних

полімерів

(поліоксиметиленгліколі). Щоб уникнути більш глибокої полімеризації і
випадання осаду додають до метаналю 7-12% (мас.) метилового спирту як
стабілізатор.
Поєднане дегідрування і окислення метанолу [2]. Дегідрування
первинних спиртів, в тому числі метанолу, менш сприятливо в порівнянні з
вторинними спиртами за умовами рівноваги і селективності реакції. З цієї
причини, а також з метою усунення ендотермічного процесу здійснили
поєднане дегідрування і окислення метанолу:
CH3OH → HCHO+H2
CH3OH → HCHO+H2O

(1.1)

Можна так підібрати співвідношення цих реакцій, щоб сумарний
тепловий ефект був тільки трохи позитивним, але достатнім для
відшкодування втрат тепла в навколишнє середовище і для нагрівання
вихідної суміші до потрібної температури. Практично при отриманні
метаналю такий стан досягається, коли процес на 55% йде через окислення і
на 45% через дегідрування, і тоді процес можна здійснити в адіабатичних
реакторах, які не мають поверхонь теплообміну. У цьому полягає одна з
переваг суміщеного процесу окислення і дегідрування спиртів. При
зазначеному співвідношенні реакцій дегідрування і окислення вихідна
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пароповітряна суміш повинна містити 45% (об.) метанолу, що знаходиться за
верхньою межею вибуховості метанолу в повітрі [34,7% (об.)].
При отриманні метаналю крім основних реакцій протікають побічні
процеси більш глибокого окислення, дегідрування і гідрування, що ведуть до
утворення оксидів вуглецю, мурашиної кислоти, води та метану:
Окислювальне дегідрування проводять при нестачі кисню, тому глибоке
окислення не отримує значного розвитку. У той же час саме дегідрування, що
ініціюється киснем, протікає швидше, і вже раніше згадані побічні реакції не
так помітні, як при дегідруванні первинних спиртів. Це дозволяє працювати
при більш високій температурі (500-600 °С), великій швидкості реакції і часу
контакту 0,01-0,03 с. Вихід метаналю на пропущене сировину досягає 80-85%
при ступені конверсії метанолу 85-90%. Помічено, що додавання води до
початкового метанолу підвищує вихід і ступінь конверсії, мабуть, в результаті
розкладання ацеталів. Каталізаторами синтезу метаналю цим методом
служить металева мідь (у вигляді сітки або стружок) або срібло, обложене на
пемзі. Останній каталізатор виявився більш ефективним і широко
застосовується в промисловості.
1.2

Опис технологічної схеми

Технологічна

схема

виробництва

метаналю

окислювальним

дегідруванням метанолу зображена на рис. 1.1. Метанол, що містить 10-12%
води, з напірного бака 1 безперервно надходить у випарник 2. Туди ж через
розподільний пристрій подають повітря, очищений від пилу та інших
забруднень. Повітря барботують через шар водного метанолу в нижній
частині випарника і насичується його парами. В 1 л утворюється
пароповітряної суміші повинно міститися 0,5 г метанолу. Підтримка такого
складу суміші дуже важливо для забезпечення вибухобезпеки і нормального
протікання процесу. Тому робота випарної системи автоматизована:
контролюють температуру рідини (50 - 58 °С) і підтримують швидкість подачі
повітря, завдяки чому забезпечуються необхідні температурний режим і
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ступінь конверсії в каталітичному реакторі (вхідні потоки наведені в табл.
1.1).
Пароповітряна суміш проходить бризговловлювач, що знаходиться у
верхній частині випарника, потім перегрівник З і надходить в реактор 4, в
середній частині якого знаходиться каталізатор. Реакційні гази відразу ж
потрапляють в підконтактний холодильник 5 (змонтований разом з
реактором), де відбувається швидке охолодження суміші і запобігає розпаду
метаналю. Охолодження здійснюють паровим конденсатом з випарника 2.
Отриманий пар (або гаряча вода) служить для перегріву суміші, що надходить
в теплообміннику 3 і для обігріву випарника 2. Охолоджені реакційні гази
надходять в абсорбер 6, виконаний у вигляді тарілчастої колони; рідину на
тарілках охолоджують внутрішніми або виносними холодильниками (на схемі
не зображено).
Абсорбер зрошують такою кількістю води, щоб в кубі вийшов 40% - ний
метаналь. У ньому поглинають як метаналь так і не перетворений метанол,
який міститься в продуктах реакції в кількості, яка достатня для стабілізації
метаналю. Верхню тарілку абсорбера охолоджують водою, а колона 7
служить лише для санітарної очистки газу та абсорбції залишку меаналю.
Метаналь з куба абсорбера 6 охолоджують в холодильнику 8 і збирають у
збірнику 9.
Рисунок 1.1 – Технологічна схема виробництва метаналю:
1 – напірний бак, 2 – випарник, 3 – теплообмінник, 4 – реактор, 5,8 –
холодильники, 6 – абсорбер, 7 – скрубер, 9 – збірник
Таблиця 1.1 – Параметри вхідних потоків
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2 Комп’ютерний розрахунок матеріального балансу процесу
отримання метаналю
Метою функціонування будь - якої виробничої системи є отримання
продуктів в необхідній кількості і необхідної якості при оптимальному
використанні ресурсів. Для розв’язання цих задач використовують різні
методи, в основі яких лежить матеріальний баланс, який зв’язує витрату
сировини з кількістю отримуваного продукту.
Комп’ютерний

розрахунок

матеріальних

балансів

передбачає

визначення степенів свободи, розрахунок матеріальних та теплових балансів
(МТБ), знаходження параметрів стану потоку в технологічній схемі:
загальних і покомпонентних витрат, складу потоків, температур і ентальпій,
аналіз можливості розв’язку задачі розрахунку МТБ технологічної схеми,
розрахунок параметрів потоків технологічної схеми, визначення та
розрахунок витратних коефіцієнтів з сировини, напівпродуктів, допоміжних
матеріалів та енергетичних носіїв.
На стадії проектування комп’ютерний розрахунок МТБ дозволяє
визначити кількісні характеристики функціонування системи: матеріальні і
теплові навантаження, продуктивність елементів системи, масові витрати
стічних вод і викидів шкідливих газів в атмосферу, масові витрати гріючої
пари і охолоджуючої води, кількості теплоти і енергії. МТБ і продуктивність
апаратів схеми є вихідною інформацією для технологічного, конструктивного
і техніко – економічного розрахунку елементів ХТС.
Розрахунок МТБ узагальнюють у вигляді таблиць, що складаються із
приходу (вихідна сировина, яка задіяна в ході технологічного процесу або
його стадії) і витрат (готова продукція, відходи виробництва, втрати) та
таблиць теплового балансу, що містять прихід і витрати теплоти.
При складанні таблиць в основу розрахунку покладено закон
збереження маси і енергії. Ліву частину рівняння матеріального балансу
складає маса (масова витрата) усіх видів сировини і матеріалів, що
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поступають на переробку

G

апарат

j , ВИХ

G j, ВХ

j , ВХ

, а праву – маса продуктів, що покидають

, і виробничі втрати

G
G
G
де

G

G

ВТР

:

j , ВХ

  G j , ВИХ   G j , ВТР

(2.1)

j , ВХ

  G1,ВХ  ....   Gn,ВХ

(2.2)

j , ВИХ

  G1,ВИХ  ....   Gn,ВИХ

(2.3)

- 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
В даному дипломному проекті виконується розрахунок тільки
матеріального балансу схеми, так як розрахунок теплового балансу не
визначається умовами процесу та завданням на проектування.
2.1 Розрахунок матеріальних балансів процесу виробництва метаналю
У даному розділі виконується комп’ютерний розрахунок матеріальних
балансів

процесу

отримання

метанолу,

визначення

загальних

та

покомпонентних витрат, складів потоків.
Обрана для курсової роботи схема у ChemCad буде складатись з 6
апаратів, 4 вхідних потоків, та 3 вихідних. Вона зображена на рис. 2.1.
Рисунок 2.1 – Моделювання в ChemCad процесу виробництва метаналю
Вхідні потоки: кисень (O2) у випарник (1), вода (Н2О) у бак (1),
абсорбер (5) та скрубер (6), метанол (CH3OH) у бак (1).
Вихідні потоки: водний розчин метаналю (product) з абсорбера 5 та
скрубер 6.
Апарати

що

використовуються

та

відповідність

апаратів

технологічної і змодельованої схеми вказана в табл. 2.1. В ході роботи були
обрані ідеальні апарати саме для обраної технологічної схеми, та налаштовані
відповідно технічним вимогам.
Таблиця 2.1 – Відповідність апаратів
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Для аналізу результатів розрахунку нашої схеми знадобляться наступні
звіти:


Структура схеми (Topology);



Термодинамічні властивості (Termodynamics);



Масовий баланс (Mass Balancе);



Енергетичний баланс (Energy Balancе);



Звіт по потокам (Flow Summaries).

Дані звіти зображені на рис. 2.2-2.9.
Рисунок 2.2 – Структура схеми
Рисунок 2.3 – Термодинамічні властивості
Рисунок 2.4 – Матеріальний баланс
Рисунок 2.5 – Енергетичний баланс
Рисунок 2.6 – Звіт по потокам 1-4
Рисунок 2.7 – Звіт по потокам 5-8
Рисунок 2.8 – Звіт по потокам 9-12
Рисунок 2.9 – Звіт по потокам 13-15
Як видно з табл. 2.2, матеріальний баланс схеми знаходиться в межах
похибки 5%. З цього виходить, що схема працює вірно. Розглянемо
детальніше баланс апаратів 1, 2, 3 (табл. 2.2– 2.3).
Таблиця 2.2 – Матеріальний баланс випарника (1)
Таблиця 2.3 – Матеріальний баланс реактора (3)
На основі виконаних розрахунків можна зробити висновок, що
матеріальний баланс процесу виробництва метанаалю з метанолу в
спеціалізованому середовищі ChemCad v.6.3.1 розрахований вірно.
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3 Розробка

модуля

проектного

розрахунку

трубчастого

реактора
3.1 Технічне завдання на розробку обчислювального модуля
Розробити обчислювальний модуль призначений для комп’ютерного
розрахунку реактора окислення метанолу в метаналь [4]. У реакторі
каталізатор розташований одним шаром. Через трубок здійснюється відвід
тепла за допомогою зовнішнього теплоносія в міжтрубному просторі. Ця
частина реактора моделюється як модель ідеального витіснення в
ізотермічних умовах.
Вихідними даними для розрахунку є:
1) Початкові концентрації метенолу та кисню (С, моль/м3).
2) Витрата суміші на вході в реактор (F, м3/год).
3) Кінцева концентрація метанолу, гранична умова розрахунку
(моль/м3).
4) Діаметр (D, м) реактора.
Результатами розрахунку є:
1) Кінетичні криві реакції в залежності від часу перебування в
реакторі.
2) Необхідний час перебування сумішей в реакторі (с).
3) Конструктивні параметри реактору:
 діаметр (D, м);
 довжина (L, м);
 реакційний об’єм (V, м3).
Середовище для реалізації обчислювального модуля VSC 2015 C++.
3.2 Математичне забезпечення обчислювального модуля
Математичне моделювання є одним із основних сучасних методів
дослідження. Загалом під моделюванням розуміється процес дослідження
реальної системи, який включає побудову моделі, її дослідження та
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перенесення одержаних результатів на досліджувану систему. Модель можна
визначити як об’єкт, що в деяких відношеннях збігається з прототипом і є
засобом опису, пояснення та/або прогнозування його поведінки. Під
математичною моделлю реальної системи (процесу) розуміється сукупність
співвідношень (формул, рівнянь, нерівностей, логічних умов, операторів
тощо), які визначають характеристики станів системи залежно від її
параметрів, зовнішніх умов (вхідних сигналів, впливів), початкових умов та
часу.
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.
Проектний розрахунок включає в себе визначення основних
конструктивних параметрів апарату, таких як довжина, діаметр та реакційний
об’єм реактору. Процес каталітичного окиснення є специфічний, тому для
нього немає нормального ряду реакторів, і кожен з реакторів конструюється
під замовлення.
В реакторі ідеального витіснення приймається поршневе просування
без змішування вздовж потоку при рівномірному розподілі реакційної маси у
напрямку перпендикулярному рухові. Час перебування в реакторі усіх часток
однаковий і дорівнює відношенню об'єму реактору ідеального витіснення до
об'ємної витрати газу або рідини [3].
Рівняння матеріального балансу для реактора ідеального витіснення в
загальному випадку має вигляд:
(3.1)
де Wri - швидкість протікання реакції по і-му компоненту;
Ci - концентрація і-го компонента; t , с – час; U - середня лінійна швидкість

потоку в реакторі ідеального витіснення; l - координата довжини реактора.
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У статичному ізотермічному режимі процес у реакторі ідеального
витіснення

достатньо

описати

тільки

рівнянням

покомпонентного

матеріального балансу:
(3.2)
При початкових умовах: Ci (0)  Cвхі

Прийнято наступні припущення:
1. довжина реактора набагато більша за діаметр;
2. кожна частинка потоку рухається тільки в одному напрямі по
довжині реактору, зворотне перемішування відсутнє;
3. відсутнє поперечне перемішування;
4. розподіл речовин в поперечному перерізі рівномірний;
5. кожен елемент елементарного об’єму dV рухається по довжині
реактору і поводить себе як поршень в циліндрі;
6. гідродинамічний режим в апараті – ідеальне витіснення;
7. шар каталізатора – квазігомогенне середовище, ізотерміний
режим.
Для розрахунку конструктивних параметрів реактору, спочатку
дослідимо кінетику хімічних реакцій, що протікають в реакторі.
В реакторі протікає реакція, реакція утворення метаналю:
(3.3)
та побічна реакція в результаті якої утворюється CO:
(3.4)
Для зручності представимо реакцію (3.3) та (3.4) схематично у вигляді
(3.5):
(3.5)
де А – метанол; В – кисень; С – метаналь; D – вода; k1 - константа
швидкості хімічної реакції, (

м3

0.5

)
кмоль

1
с

.

Відповідно до рівняння (3.2) запишемо кінетику даної реакцій:
(3.6)
При початкових умовах:
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Площа поперечного перерізу апарату, м2:
(3.7)
де d – діаметр реактора, м.
Лінійна швидкість реакційної суміші, м/с:
(3.8)
де Vo – об’ємний видаток реакційної суміші, м3/с.
Об’єм реактора, м3:
(3.9)
де L - висота апарату, м.
Час перебування реакційної суміші в апараті:
(3.10)
де V – об’єм апарату, м3.
Розв’язком даної системи (3.8) диференційних рівнянь буде значення
концентрацій компонентів в залежності від довжини реактора.
Розв’язавши дану систему рівнянь, визначаємо час, необхідний для
повного використання метанолу, та на основі даного часу визначаємо
необхідний реакційний об’єм за формулою:

(3.11)
де V , м3 - необхідний реакційний об’єм; F , м3/с – витрата суміші;  , с
- час перебування суміші в реакторі.
Так, як моделюючий реактор поличковий, то маємо геометричну
фігуру – циліндр. На основі цього з формули об’єму циліндра (3.10)
виражаємо довжину реактора, та радіус .
(3.12)
(3.13)
де V , м3 - об’єм реактора; L, м – довжина реактора; R , м – радіус
реактора. Як видно з формул, діаметр та довжина реактора взаємопов’язані,
тому при розрахунку однієї з величин задаємося іншою.
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3.3 Структура і технічні характеристики обчислювального модуля
Відповідно до математичної моделі було розроблено алгоритм
обчислювального модулю представлений у додатку Б. Програмний код
обчислювального модуля, розробленого в середовищі Visual Studio
Community 2015 C++ наведено в додатку В.
Структура обчислювального модуля:
 файл форми – MyForm.h, MyForm.cpp;
 файл проекту – Реактор_Тріщ.sln.
Призначення основних елементів програмного модуля наведено в табл.
3.1.
Таблиця 3.1 – Основні елементи обчислювального модуля та їх
призначення
Продовження таблиці 3.1
В даному розділі подана характеристика елементів, що входять до
складу розробленої програми, а саме основних процедур та компонентів, що
були використані. . В додатку А наведено попередні розрахунки, виконані в
середовищі MathCad 14. Програмний код наведено в додатку Б.
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3.4 Інструкція користувачу програмного продукту
Програмний модуль призначений для конструктивного розрахунку
каталітичного реактора ідеального витіснення, що працює в ізотермічному
неперервному режимі. Графічний інтерфейс користувача, який відкривається
при завантаженні програми наведено на рисунку 3.1. Головне вікно містить
поля для вводу вихідних даних, а саме витрати вихідної суміші, концентрацій
компонентів реакції, що відбувається в апараті, в початковий момент часу,
діаметр апарату та константи швидкості реакцій. Для виконання розрахунків
слід ввести початкові дані у відповідні поля та натиснути кнопку
«Розрахувати». Після чого на формі з’являється таблиця з концентраціями
компонентів та розраховані наступні параметри (див.рис.3.2):
 об’єм реактора, м3;
 час перебування реакційної суміші в апараті, с;
 профілі зміни концентрації компонентів реакції довжиною реактора;
 довжину трубок реактора.
Рисунок 3.1 – Головне вікно програми
Графічна інтерпретація результатів розрахунку виводиться на окрему
вкладкуу. Для цього необхідно на основній формі натиснути клавішу
«Графік». Результат побудови графік наведений на рис. 3.3.
Рисунок 3.2 – Результати розрахунку
Рисунок 3.3 – Графік зміни концентрацій компонентів по довжині реактора
Для отримання загальної інформації щодо програмного продукту або ж
інструкції щодо користування програмою необхідно використати спеціальне
меню «Довідка» (див. рис. 3.4), відповідно, вибравши пункт «Про програму»
або «Інструкція користувачу».
Рисунок 3.4 – Меню для виклику довідкової інформації
На рисунку 3.5 наведено вигляд форми «Інструкція користувачу». Тут
наведено короткі рекомендації щодо користування програмним модулем.
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На рисунку 3.6 наведено форму «Про програму», в якій описано
призначення обчислювального модуля та наведено дані про розробника.
Рисунок 3.5 – Вікно «Інструкція користувачу»
Рисунок 3.6 – Вікно «Про програму»
В табл. 3.2 наведена порівняльна характерстика за вхідною величиною.
Таблиця 3.2 – Концентрація метанола в реакторі
Отже, за результатами розробленого програмного модуля було
визначено час перебування реакційної суміші в апараті – 1с; виконано
конструктивний розрахунок реактора синтезу метаналю, отримано профілі
розподілу концентрацій реагуючих речовин – метанолу, кисню, метаналю,
води та CO за довжиною реактора.

Результат розрахунків матесвтичної

моделі (як видно з табл. 3.2) співпали з розрахунками матбалансу та модуля.
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4

Автоматизація

технологічної

схеми

процесу

отримання метаналю
4.1 Аналіз параметрів технологічної схеми
Автоматизація виробництва являється одним з найважливіших
напрямків науково-технічного прогресу. Сучасна виробнича автоматика
дозволяє отримати значні переваги порівняно з неавтоматизованим
виробництвом:
 збільшення продуктивності устаткування за рахунок точнішого
дотримання правильного технологічного режиму;
 зменшення зносу обладнання і збільшення міжремонтних періодів за
рахунок більшої рівномірності режимів роботи;
 поліпшення якості готової продукції;
 скорочення витрат сировини та матеріалів за рахунок зменшення втрат,
скорочення витрат енергії та палива;
 можливість інтенсифікації процесів і застосування прогресивних
технологій;
 можливість керування процесів при будь-якій швидкості їх протікання;
 раціональну компоновку устаткування, що дозволяє скоротити
виробничі площі;
 скорочення

кількості

обслуговуючого

персоналу

і

зростання

продуктивності праці;
 поліпшення організації виробництва, зростання надійності і безпечності
роботи підприємства.
Вище перелічені позитивні досягнення на виробництві залежать від
машинно-апаратної схеми на виробництві, від особливостей технологічної
схеми та запроектованої системи автоматизації для даної схеми. Таким
чином, найважливішою задачею автоматизації являється саме визначення
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доцільної структури, котра задовольняла б вимогам виробництва та
організації підприємства в цілому.
Завдання автоматизації технологічного процесу отримання метаналю
окисленням метанолу полягає в підборі необхідної машинно-апаратурної
схеми для забезпечення заданого виходу продукту, а саме – метаналю. В
ректорі відбувається ізотермічна реакція при температурі 300оС, тому
потрібно контролювати вказану температуру в реакторі, температура в
підконтактному

холодильнику

складає

120-130оС

тому

потрібно

контролювати та регулювати її, концентрація метанола в пароповітрянії
суміші повинна складати 0.5 г/л, при виході з випарника .
Для забезпечення необхідного виходу метаналю необхідно регулювати
та контролювати наступні параметри: концентрацію паро-повітряної суміші
метанолу при виході з випарника, температуру в реакторі, температуру в
підконтактному холодильнику реактора, температуру суміші газів на виході з
підконтактного до реактора холодильника, температуру в теплообміннику,
витрату таких речовин та газів як метанол, метиловий спирт, повітря, пар,
вода, газова суміш і метаналю у трубопроводах.
Також є параметри (концентрація метанолу, СО, метаналю в повітрі),
про значення яких необхідно сигналізувати. До таких параметрів на даному
виробництві належать ті, які можуть спричинити аварійну ситуацію, а саме
метанол

та

метаналь,

котрі

при

взаємодії

з

повітрям

стають

вибухонебезпечними та мають негативний вплив на організм людини
(запаморочення, отруєння).
На підставі аналізу технологічної схеми було визначено необхідний
рівень автоматизації виробництва. В результаті чого було 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 а номінальні значення
параметрів, межі їх зміни. Результат наведено в табл. 4.1.
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Таблиця 4.1 – Параметри регулювання та контролю
Продовження таблиці 4.1
На основі даних, наведених в табл. 4.1, розроблена схема автоматизації
процесу отримання метаналю окисленням метанолу, яка включає в себе 12
контурів контролю, 3 контурів контролю і регулювання 3 контури контролю і
сигналізації та 2 контури регулювання і сигналізції.
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4.2 Вибір приладів та засобів автоматизації
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 метанолу були вибрані
технічні засоби автоматизації за каталогами відповідних виробників [7 - 14].
Специфікація до обраних засобів наведена в додатку Г.
4.3 Опис системи автоматизації
Контроль та регулювання температури
В якості вимірювальних приладів температури для контурів 1, 2,3,4 та
5 було обрано термоперетворювачі опору марки ТСПУ-0289 з діапазоном
вимірювання температури від -200 до 600оС, що призначені для вимірювання
температури у рідких, газоподібних та сипучих речовинах, шляхом
перетворення опору в уніфікований вихідний сигнал 4 – 20 мА з
перетворювачів що знаходиться в таких позиціях:1-а, 3-а, 4-а, 5-а.
Отриманий сигнал з термоперетворювача передається на показуючий та
реєструючий автоматичний прилад слідкуючого урівноваження марки РП
160 – 30 (поз. 1б, 3б, 4б, 5б), а з поз. 2-а на ПІД - регулятор МТМ 620 (поз.
2б), який видає регулюючий вплив на виконавчий механізм марки МЕО40/10 (поз. 2в), який в контурі 2: якщо температура газу в підконтактному
холодильнику нижче 130

0

C , то змінюється подача гріючого агенту в

теплообмінник 3.

ХА 3120.1490.001 ПЗ
Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата

Арк
37

Контроль витрат
Для контролю та регулювання витрати в контурах 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
та 13 використовується звужуючий пристрій – діафрагма, виготовлена зі
сталі марки 12Х18Н10Т, а саме:
 в контурі 6 – діафрагма камерна ДКС 10 – 175 з діаметром
умовного проходу 175 мм;
 в контурах 8,9,10

та 12– діафрагма камерна ДКС 10 – 50 з

діаметром умовного проходу 50 мм;
 в контурі 7 – діафрагма камерна ДКС 10 – 150 з діаметром умовного
проходу 150 мм.
 в контурі 11 – діафрагма камерна ДКС 10 – 500 з діаметром
умовного проходу 500 мм.
 в контурі 13 – діафрагма безкамерна ДКС 10 – 125 з діаметром
умовного проходу 125 мм;
Сигнал з первинного перетворювача – діафрагма (поз. 6а, 7а, 8а, 9а,
10а, 11а, 12а, 13а) передається на дифманометр (поз. 6б, 7б, 8б, 9б, 10б, 11б,
12б, 13б) мембранний без шкальний, який перетворює величину перепаду
тиску в уніфікований вихідний сигнал, який є вхідним сигналом на
наступний прилад - показуючий та реєструючий автоматичний прилад
слідкуючого урівноваження марки РП 160 – 30 (поз. 6в, 7в, 8в, 9в, 10в, 11в,
12в, 13в).
Контроль та регулювання рівня
Для контролю та сигналізації рівня в ємності розроблено контур
автоматизації 14 та 15, в яких розташовано датчик рівня ЕРСУ–3 (поз. 14а,
15а) та електронний регулятор – сигналізатор рівня рідини ЕРСУ–4 (поз. 14б,
15б), марки САУ–М6 який видає регулюючий вплив на виконавчий механізм
марки МЕО-40/10 (поз. 14в, 15в). Даний прилад призначений для
сигналізації та підтримки в заданих межах рівня рідини. При зависокому чи
занизькому рівні рідини в ємності прилад подає сигнал на сигнальну лампу
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типу ЛС-151 (поз. Hl1, HL2), а також на самому приладі встановлені світлові
індикатори, що сигналізують про рівень рідини в ємності.
Сигналізація концентрації шкідливих речовин в приміщенні та
регулювання
Для сигналізації про перевищення ГДК шкідливих речовин в
приміщенні (метанолу та чадного газу) розроблено контур автоматизації
18,19 та 20, в який входить стаціонарна система автоматичного контролю
загазованості марки А-4М (поз. 17б), що складається з трьох датчиків ИГС98 (поз. 17а), розташованих на стелі цеху синтезу метаналю та пульту на 4
канали, розташованого на щиті керування.
В контурі 16 та 21 розташований датчик-газоаналізатор ИГС-98 (поз.
16а, 19а ) з діапазоном виміру 0 – 29 мг/м3, який передає вихідний сигнал на
електричний ПІД – регулятор марки МТМ 620 (поз. 16б, 19б), сигнал з якого
подається на виконавчий механізм МЕО-40/10 (поз. 16в, 19в), що змінює
витрату повітря на вході у випарник 2 та витрату води у абсорбер 6.
В контурі 17 розташований датчик-газоаналізатор ИГС-98 (поз. 18а),
що передає вихідний сигнал на показуючий та реєструючий автоматичний
прилад слідкуючого урівноваження марки РП 160 – 30 (18б), який контролює
концентрацію СО, що викидаємо в атмосферу.
Датчик через кожні 2 секунди передає сигнал на канал (кожен датчик
має окремий канал вимірювання) і в разі, якщо значення перевищує
допустиме прилад видає світловий та звуковий сигнали.
Розроблена схема автоматизації забезпечує проведення процесу в
регламентованому режимі.
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5 Економіко - організаційні розрахунки процесу виробництва
метаналю
Процес синтезу органічних речовин є досить поширеним в хімічній
технології

багатьох

виробництв.

У

даному

дипломному

проекті

розглядається підприємство, що спеціалізується на виготовленні метаналю з
метилового спирту – сирця.
Єдиним виробником метаналю на сьогоднішній день в Україні
залишається ЗАТ «Сєверодонецьке об'єднання «Азот» (м. Сєверодонецьк),
що випускає такі види товарної продукції, як аміак, азотні мінеральні
добрива, органічні спирти і кислоти, товари побутової хімії, вироби з
полімерів і полімерних плівок.
Одним з найважливіших показників діяльності підприємства є
собівартість продукції, яка комплексно характеризує ступінь використання
усіх ресурсів, рівень технічного розвитку виробництва, досконалість
системи управління та значною мірою визначає кінцеві результати
діяльності підприємства – прибуток і рентабельність.
Метою проведення економіко – організаційного обґрунтування
процесу синтезу метаналю є розрахунок його основних техніко –
економічних показників, за якими можна буде зробити висновки щодо
доцільності існування підприємства, що займається виготовленням даної
продукції.
5.1 Теоретичні відомості для техніко – економічного обґрунтування
процесу виробництва метаналю
Виробничий процес – єдність живої праці, засобів праці, предметів
праці, зосереджених у просторі і часі для виготовлення продукції або
виконання робіт [15].
Види виробничих процесів:
1. основні – пов’язані з виготовленням готової продукції, яка формує
призначення підприємства;
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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.
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:
 будівлі і споруди;
 машини і обладнання;
 транспорт;
 виробничий і господарський інвентар (вартістю понад 2500 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:
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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:
(5.1)
2. відновлювальна вартість (Фвідн) – вартість, яку необхідно додати на
момент переоцінки основних засобів для відновлення їх до
початкового робочого стану;
3. залишкова вартість (Фзал) – різниця між ФПП та нарахованим зносом
основних засобів:
(5.2)
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.
(5.3)
де К – витрати на капремонт за час Тексплуат – термін експлуатації; Р – вартість
ліквідації ОЗ.
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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:
(5.4)
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,
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:
 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:
(5.5)
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:
(5.6)
 капіталовкладення:
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(5.7)
 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 ресурсів, організаційний і технічний рівень
виробничого процесу, рівень продуктивності праці.
(5.8)
де А - амортизаційні відрахування;
Зсир, Зелектр - витрати на сировину, обладнання та електроенергію
відповідно; ФОП - фонд оплати праці:
(5.9)
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 (22%).


ціна;



прибуток ― абсолютна величина, що характеризує доцільність
існування підприємства:
(5.10)



рентабельність ― показник ефективності роботи підприємства,
характеризує ефективність повернення вкладених коштів.
(5.11)



економічна ефективність:
(5.12)



період повернення капіталовкладень:
(5.13)
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Кадри характеризуються показниками:
1. Чисельність

явочна

―

максимально

допустима

чисельність

працівників необхідних для виконання відповідного обсягу робіт і
повної комплектації робочих місць протягом робочої зміни.
(5.14)
де В - запланований випуск продукції за певний період; Нв - норма
виробітку; Квн - коефіцієнт виконання норми; Кпн - коефіцієнт
перегляду норм у поточному періоді.
2. Норма виробітку ― становлений обсяг робіт, який працівник чи
група працівників повинна виконати у відповідних організаційнотехнічних умовах за визначений період часу відповідно до своєї
кваліфікації.
(5.15)
де Ч - чисельність персоналу,зайнята на випуск певної продукції; Т період часу, за який випускається дана продукція.
3. 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.
(5.16)
(5.17)
рік
рік
де Т підп - тривалість роботи підприємства за рік; Т прац - тривалість

роботи працівника за рік.
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5.2 Техніко – економічні показники виробництва метаналю
У цеху синтезу метаналю працює 16 осіб. Перелік осіб, що працюють в
даному відділенні наведено в табл. 5.1. Тобто, явочна чисельність персоналу:
Чяв = 16 осіб, а чисельність за списком: Чсп = 66 осіб. Згідно з відомими
нормами технічного проектування режим роботи

працівника в умовах

безперервного робочого тижня характеризується 6-ти годинною робочою
зміною, 36 годин на тиждень, оскільки в цеху синтезу метаналю шкідливі
умови праці.
Таблиця 5.1 - Персоналу цеху синтезу метаналю
365 − 11
 36 = 1820,57 год ∙ рік−1 ,
7
де Тсв. – кількість святкових днів на рік; Тріч. – кількість днів у році.
ТШУ
річ. =

Тепер розрахуємо за пропорцією нормативний час роботи працівника за
шкідливих умов праці при тривалості 300 дні∙рік-1.
365 днів∙рік-1 – 1820,57 год∙рік-1;
300 днів∙рік-1 – х год∙рік-1.
−1
ТШУ
333 = 1496,358 год ∙ рік .
факт

Тпідпр = 7200 год ∙ рік−1 .
Кількість бригад:
𝑁бр =

7200
≈ 5.
1496,358

Графік змін на підприємстві:
1-а зміна: 6.00-12.00;
2-а зміна: 12.00 -18.00;
3-я зміна: 18.00- 00.00;
4-а зміна: 00.00- 6.00.
В табл. 5.2 побудовано графік змінності для 5 бригад, що забезпечує
безперервне виробництво .
Таблиця 5.2 - Графік змінності основних виробничих працівників
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Розрахуємо фонд заробітної плати:
ЗП = 4254000

грн
рік

Відрахування на ФОП здійснюються за встановленим законодавством
ставками від витрат на оплату праці і складає 22%.
ФОП = 5189880 грн/рік
Затрати на сировину зручно привести у вигляді таблиці 5.3.
Таблиця 5.3 - Розрахунок вартості сировини для виробництва
метаналю
Річні затрати на сировину та реагенти: Зс = 4442761440 грн/рік
Витрати на електроенергію. Розрахуємо витрати на електроенергію за
нерегульованим тарифом, тариф за приєднану потужність: Тпр = 0.5 грн/
кВт; Потужність обладнання: Ноб = 60 кВт/т; Освітлення цілодобове: Нос =
30 кВт/добу.
Підприємство працює цілодобово 300 днів на рік. Річні витрати на
електроенергію:
Зе/е = 106900

грн
рік

Витрати на опалення цеху. Загальна площа: 1500 м2; тарифна ставка на
опалення: 4 грн/м2 міс; Сезон опалення: 6 місяців
грн
Зопал. = 36000
рік
Амортизаційні відрахування. Здійснюються за прийнятими методами і
нормами.
Таблиця 5.4 - Розрахунок вартості ОЗ підприємства з виробництва
метаналю
Сумарна вартість ОЗ:
ОЗ = 3214000 грн/рік
Знаючи вартість основних засобів та норми амортизації, розраховуємо
величину амортизаційних відрахувань:
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A = 305750 грн.
Cумарні цехові витрати наведено у табл. 5.5.
Таблиця 5.5 - Сумарні затрати цеху синтезу метаналю
Ціна реалізації кінцевої продукції Ц = 11000 грн/т, розрахуємо ціну
річного випуску продукції:
грн

Врік = 4752000000 грн
Визначаємо прибуток підприємства:
П = 4746810120 грн
Рентабельність підприємства:
Р = 106,71%
Коефіцієнт економічної ефективності:
Е = 1,0676
де ОбФ = 4442904340 грн.
Період повернення капіталовкладень:
Тпов. = 0,9367 роки ≈ 1 рік
Фондовіддача основних засобів виробництва:
ФВ = 1478,53 грн/грн
Фондоємність:
ФЄ=0,00068 грн/грн
Фондоозброєність персоналу:
ФО= 48696,97 грн⁄ос
Зведемо всі розраховані показники до табл. 5.6.
Таблиця 5.6 - Основні техніко - економічні показники підприємства з
виробництва метаналю
Отже,

можна

зробити

висновок,

що

якісними

показниками

розглянутого підприємства є прибуток, що становить 4746810120 грн/рік,
рентабельність

підприємства

106,71%,

річна

собівартість

продукції

4448399970 грн/рік та показник ефективності підприємства - 1,0676.
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Кількісними показниками є вартість основних засобів підприємства,
становить 3214000 грн та витрати на електроенергію – 106900 грн/рік.
При оцінці діяльності підприємства найбільш значущим показником є
рентабельність підприємства. Це відношення отриманого прибутку до
зроблених затрат. Якщо рентабельність підприємства більше нуля, то
підприємство прибуткове, якщо менше нуля - ні. Дане підприємство має
рентабельність 106,71 %, отже є прибутковим. Термін повернення
капіталовкладень вкладникам становитиме приблизно 0,9367 роки.
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5.3 Техніко – економічні показники автоматизованого виробництва
метаналю
У цеху синтезу метаналю працює 8 осіб. Перелік осіб, що працюють в
даному відділенні наведено в табл. 5.7. Тобто, явочна чисельність персоналу:
Чяв = 8 осіб, а чисельність за списком: Чсп = 26 осіб. Згідно з відомими нормами
технічного проектування режим роботи працівника в умовах безперервного
робочого тижня характеризується 6-ти годинною робочою зміною, 36 годин
на тиждень, оскільки в цеху синтезу метаналю шкідливі умови праці.
Таблиця 5.7 - Персоналу цеху синтезу метаналю
−1
ТШУ
річ. = 1820,57 год ∙ рік ,

де Тсв. – кількість святкових днів на рік; Тріч. – кількість днів у році.
Тепер розрахуємо за пропорцією нормативний час роботи працівника за
шкідливих умов праці при тривалості 300 дні∙рік-1.
−1
ТШУ
333 = 1496,358 год ∙ рік .
факт

Тпідпр = 7200 год ∙ рік−1 .
Кількість бригад:
𝑁бр ≈ 5.
Графік змін на підприємстві:
1-а зміна: 6.00-12.00;
2-а зміна: 12.00 -18.00;
3-я зміна: 18.00- 00.00;
4-а зміна: 00.00- 6.00.
В табл. 5.8 побудовано графік змінності для 5 бригад, що забезпечує
безперервне виробництво
Таблиця 5.8 - Графік змінності основних виробничих працівників
Розрахуємо фонд заробітної плати:
ЗП = 1710000

грн
рік
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Відрахування на ФОП здійснюються за встановленим законодавством
ставками від витрат на оплату праці і складає 22%.
ФОП = 2086200 грн/рік
Затрати на сировину зручно привести у вигляді табл. 5.9.
Таблиця 5.9 - Розрахунок вартості сировини для виробництва метаналю
Річні затрати на сировину та реагенти: Зс = 4442761440 грн/рік.
Витрати на електроенергію. Розрахуємо витрати на електроенергію за
нерегульованим тарифом, тариф за приєднану потужність:
Тпр = 0.5 грн/кВт;
Потужність обладнання: Ноб = 60 кВт/т;
Освітлення цілодобове: Нос = 30 кВт/добу.
Підприємство працює цілодобово 300 днів на рік. Річні витрати на
електроенергію:
Зе/е = 106900

грн
рік

Витрати на опалення цеху. Загальна площа: 1500 м2; тарифна ставка на
опалення: 4 грн/м2 міс; Сезон опалення: 6 місяців
грн
Зопал. = 36000
рік
Амортизаційні

відрахування.

Здійснюються

за

прийнятими

методами і нормами. В табл. 5.10 наведений розрахунок вартості ОЗ
підприємства з виробництва метаналю.
Таблиця 5.10 – Розрахунок вартості ОЗ підприємства з виробництва
метаналю
Сумарна вартість ОЗ: ОЗ = 3919000 грн/рік
Знаючи вартість основних засобів та норми амортизації, розраховуємо
величину амортизаційних відрахувань: A = 446750 грн.
Cумарні цехові витрати наведено у табл. 5.11.
Таблиця 5.11 - Сумарні затрати цеху синтезу метаналю
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Ціна реалізації кінцевої продукції Ц = 11000 грн/т, розрахуємо ціну
річного випуску продукції:
грн

Врік = 4752000000 грн
Визначаємо прибуток підприємства:
П = 4749913800 грн
Рентабельність підприємства:
Р = 106,85%
Коефіцієнт економічної ефективності:
Е = 1,0682
де ОбФ = 4442904340 грн.
Період повернення капіталовкладень:
Тпов. = 0,9362 роки ≈ 1 рік
Фондовіддача основних засобів виробництва:
ФВ = 573,21 грн/грн
Фондоємність:
ФЄ = 0,00082 грн/грн
Фондоозброєність персоналу:
ФО = 150730,77 грн⁄ос
Зведемо всі розраховані показники до табл. 5.12.
Таблиця 5.12 - Основні техніко - економічні показники
підприємства з виробництва метаналю
Отже,

можна

зробити

висновок,

що

якісними

показниками

розглянутого підприємства є прибуток, що становить 4749913800 грн/рік,
рентабельність

підприємства

106,85%,

річна

собівартість

продукції

4445437290 грн/рік та показник ефективності підприємства – 1,0682.
Кількісними показниками є вартість основних засобів підприємства,
становить 3919000 грн та витрати на електроенергію –106900 грн/рік.
Зробимо порівняльну характеристику автоматизованого

та не

автоматизованого виробництва, яка наведена в табл. 5.13.
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Таблиця 5.13 – Порівняльні характеристика автоматизованого та
не автоматизованого виробництва
Як видно впровадження автоматизації сприяє зменшенню робочих
місць, збільшує рентабельність підприємства на 0,14%, а значить є доцільно
вигідною.
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5.4 Індивідуальне завдання на розрахунок вартості програми
Оскільки в процесі виробництва метаналю постає питання про
розрахунок конструктивних параметрів каталітичного реактора, в залежності
від продуктивності виробництва, є доцільним створення програмнорозрахункового модуля, який би проводив розрахунки основних параметрів
каталітичного реактора.
Для економічного обґрунтування НДР необхідно розрахувати основні
техніко економічні показники: собівартість; прибуток; капіталовкладення;
рентабельність;

коефіцієнт

економічної

ефективності;

фондоємність;

фондовіддача [15].
Собівартість – витрати на виробництво і реалізацію товару (послуги або
виконання роботи) в грошовому вигляді. Розраховується за формулою (5.2):
де А – амортизація основних фондів, ОбК – обігові кошти
Основні фонди (ОФ) – це засоби праці, які багаторазово приймають
участь у виробничому процесі, частково або повністю зберігають свою
натуральну форму і їх вартість переноситься на вартість готової продукції
частинами у вигляді амортизації.
До ОФ відносять: будівлі і споруди; транспорт; машини і обладнання;
господарський і виробничий інвентар; нематеріальні активи (ліцензії,
сертифікати і т. д.).
Повна початкова вартість ОФ – вартість ОФ до моменту запуску їх у
Норма амортизації - це відсоток амортизаційних відрахувань від балансової
вартості основних фондів. Норма амортизації встановлюється податковим
законодавством.
За нормами амортизації ОФ діляться на 4 групи:
1.

будівлі і споруди <2%;

2.

автомобілі, транспорт, прилади і обладнання <10%;

3.

машини та обладнання, виробничо-господарський інвентар, що
не входять в 1,2 та 4 групи <6%;
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4.

комп’ютерна

техніка,

програми,

нематеріальні

активи,

автоматизовані системи <15%.
Прибуток – частина отриманих грошей від продажу продукції (послуги
чи роботи), яка залишається на підприємстві (5.10).
де Ц – ціна на продукцію (послугу чи роботу).
Рентабельність виробництва (5.11):
Термін повернення капіталовкладень:
(5.18)
Коефіцієнт економічної ефективності:
(5.19)
Фондовіддача виробничих фондів:
(5.20)
де В – кількість виробів.
Фондоємність:
(5.21)
При розрахунку амортизації слід врахувати той факт, що термін
експлуатації ОФ становитиме півроку (місяць на безпосередню розробку і 5
місяців на реалізацію програми на ринку). ОФ зображено в табл. 5.14.
Таблиця 5.14 – Розрахунок амортизації ОФ
Обігові кошти, зображені на рисунку 5.15, включають: оборотні фонди
та розрахунки. Оборотні фонди підприємства – матеріальні і фінансові активи,
які повністю використовуються у виробничому процесі, а їх вартість
переносить на вартість готової продукції повністю і одразу. Розрахунки –
гроші у будь-якому вигляді.
Таблиця 5.15 - Обігові кошти
Продовження таблиці 5.15
Форма оплати праці розробника – відрядна, консультанта – акордна.
Фонд оплати праці включає: заробітну плату розробника 3250 грн; заробітну
плату консультанта 1750 грн 20 робочих годин з оплатою 35 грн/год);
відрахування у фонд соціальних заходів
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Звідси:
С= 48508,75 грн/період
Продаж розрахункового модуля, буде реалізовуватись на ринку
колишніх країн СНД. Основний ринок зосередиться в Росії та Україні. З даних
міркувань,

необхідно

вивчити

ринок,

та

визначити

попит.

Даний

розрахунковий модуль можуть купувати як підприємства які уже мають
виробництво метаналю, для розрахунку модернізованої системи виробництва,
так і підприємства хімічної промисловості, що мають можливість створити
таке виробництво [16-19].
В Україні до підприємств, яких може зацікавити даний розрахунковий
модуль, за даними [16-18], відносяться:
1. ТОВ «LERG» - Польща [20];
2. Северодонецький концерн «SP HIMKONCZERN»;
3. ТОВ «КарпатСмоли»;
4. ПрАТ «Северодонецкое объединение Азот»;
5. ТОВ «Химконтинент»;
6. ООО «HIM-EKVATOR»;
7. ООО Дніпро «YUGSINTEZ»;
В Росії до підприємств, яких може зацікавити даний розрахунковий
модуль, за даними [18,19], відносяться:
1. ВАТ «Метафракс»;
2. ТОВ «Сібметахім»
3. ТОВ «Кроношпан»
4. ВАТ «Хімсінтез»
5. ТОВ «ХИМПРОДУКТ»;
6. ОАО АКРОН
7. Кемеровское ОАО АЗОТ
8. ООО Томскнефтехим
9. ОАО Навоиазот
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З

перечислених

вище

зацікавлених

підприємств

потенційними

покупцями можуть бути лише третя частина. З цих міркувань планується
протягом півроку продати десять екземплярів програми, вартістю 9000 грн.
Розрахуємо рентабельність за формулою (5.11):
Розрахуємо термін повернення капіталовкладень за формулою (5.18):
Оскільки ми плануємо продавати програму періодично то Розрахуємо
оптимальну ціну для програми за формолою:
(5.22)
де Ц-ціна програми, В – кі-ть екземплярів програми.
Знайдемо оптимальну ціну для програми:
Збільшемо ціну програми до 46000 грн за екземпляр і розрахуємо
прибуток:
Розрахуємо рентабельність за формулою (5.17):
Розрахуємо термін повернення капіталовкладень за формулою (5.18):
Знайдемо коефіцієнт економічної ефективності за формулою (5.19):
Розрахуємо фондовіддачу за формулою (5.20):
Знайдемо фондоємність за формулою (5.21):

Розраховані основні техніко – економічні показники наведені в табл.
5.16.
Таблиця 5.16 – Основні техніко-економічні показники
Продовження таблиці 5.16
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Отже, можна зробити висновок, що якісними показниками розробки
обчислювального модуля є прибуток, що становить 411491,25

грн/рік,

рентабельність - 848%, річна собівартість продукції 48508,75 грн/рік та
показник ефективності підприємства - 6,67.
З отриманих результатів можна зробити висновок, що розробка
обчислювального модуля є економічно доцільною і вигідною. Термін
повернення капіталовкладень вкладникам становитиме приблизно 0,15 роки.
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6 Охорона праці
Технологічний об’єкт, що розглядається – виробництво метаналю
окисленням метанолу, містить в обігу шкідливі, вибухонебезпечні речовини.
Також в даному об’єкті передбачено використання електроенергії та теплової
енергії. Технічні рішення в проекті прийняті з урахуванням вимог охорони
праці та пожежної безпеки виробництва.
В даному розділі на підставі аналізу небезпечних і шкідливих
виробничих факторів, виявлених на проектованому об’єкті, розроблені
заходи, направлені на створення здорових і безпечних умов праці та пожежної
безпеки.
6.1 Виявлення та аналіз ШНВФ в умовах виконання експериментальної частини науково-дослідної роботи. Заходи з охорони праці
6.1.1 Повітря робочої зони
Роботи, що виконуються в цеху за важкістю згідно ДСН 3.3.6.042-99,
відносяться до категорії ІІа [21]. Санітарні та фактичні норми параметрів
мікроклімату для робіт, які виконуються в приміщенні, наведені в табл. 6.1.
Таблиця 6.1 – Санітарні норми параметрів мікроклімату цеху
Для забезпечення нормальних метеорологічних умов і підтримки
теплової рівноваги між тілом людини і навколишнім середовищем, в цеху
проводиться ряд заходів:
 механізація і автоматизація важких і трудомістких робіт, виконання
яких супроводжується надмірним теплоутворення в організмі
людини;
 дистанційне

керування

апаратами

(гетерогенно

тепло-випромінюючими
каталітичне

окислення

процесами

і

метанолу

в

контактному апараті), що виключає необхідність перебування
працюючих в зоні інфрачервоного випромінювання;

ХА 3120.1490.001 ПЗ
Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата

Арк
66

 Раціональне розміщення і теплоізоляція обладнання, апаратів,
комунікацій та інших джерел, що випромінюють на робочих місцях
конвекційне і променисте тепло.
Тепло-випромінююче

обладнання

встановлено

на

відкритому

майданчику. Теплоізоляція здійснена з таким розрахунком, щоб температура
зовнішніх стінок тепло-випромінюючого обладнання не перевищувала 45 ° С;
Джерела інтенсивного волого-виділення забезпечені кришками; Організація
раціонального водно-сольового режиму з метою профілактики перегріву. Для
цього до питної води додають невелику кількість (0,2 - 0,5%) кухонної солі і
насичують її вуглекислим газом. Пиття підсоленої води призводить до більш
швидкого відновленню водно-сольової рівноваги, втамовує спрагу, компенсує
потовиділення і зменшує втрату маси; вуглекислий газ надає воді смак і
покращує секрецію шлункового соку;
Забезпечення робочих раціональним спецодягом і спецвзуттям.
В табл. 6.2 наведена коротка санітарна характеристика підприємства,
що розглядається.
Таблиця 6.2 – Санітарна характеристика виробництва
У зв’язку з використанням шкідливих і ядовитих речовин на
виробництві метаналю, міри індивідуального захисту і аварійний запас
прийнято у відповідності з діючими галузевими нормами відповідно з ДСН
3.3.6.042-99.
У місцях роботи з кислотами і лугами встановлені аптечки з
нейтралізуючими розчинами. Засоби захисту застосовують для запобігання
або зменшення впливу на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих
факторів. До засобів захисту висувають такі вимоги: вони повинні
забезпечувати високу ступінь захисної ефективності і зручність при
експлуатації; повинні створювати найбільш сприятливі для людини
співвідношення з навколишнім зовнішнім середовищем і забезпечувати
оптимальні умови для трудової діяльності.
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З метою захисту працюючих від впливу метаналю, метанолу, парів
кислот і лугів виробничі приміщення забезпечені системою припливної та
витяжної вентиляції.
У виробничих приміщеннях і на відкритих установках виробництва
передбачені датчики сигналізації граничних концентрацій вуглеводнів типу
СТМ-10.
Всі види ремонтних робіт і робіт з обслуговування обладнання
виробляються в спецодязі, спецвзутті і в касці.
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6.1.2 Виробниче освітлення
Згідно роботи в цеху за зоровими умовами відносяться до розряду ІІІ
[22].
Для освітлення виробничих, службових, побутових приміщень
використовують природне світло і світло від джерел штучного освітлення.
У денний час виробничі будівлі освітлюються природним світлом.
Природне

сонячне

світло

характеризується

великою

інтенсивністю,

рівномірністю освітлення, відносно невисокою середньою яскравістю на
одиницю площі, зміною освітленості протягом доби.
Основною величиною для розрахунку та нормування природного
освітлення всередині приміщень прийнятий коефіцієнт e (%), природного
освітлення (КПО), що представляє собою відношення природної освітленості
всередині приміщення Ев (лк), до одночасного значення зовнішньої
горизонтальної освітленості Ен (лк), створюваної світлом повністю відкритого
небосхилу:
(6.1)
Норми природного освітлення промислових будівель, зведені до
нормування коефіцієнта природної освітленості (КПО) представлені в СНиП
23 - 05 - 95. СНиП 23 - 05 - 95 встановлює необхідну величину КПО в
залежності від точних робіт, виду освітлення та географічного розташування
виробництва. У табл. 6.3 наведені значення КПО.

Таблиця 6.3 – Норми штучного освітлення коефіцієнта природної
освітленості КПО виробничих приміщень
Розрахунок природного освітлення полягає у визначенні площі
світлових прорізів для приміщення. Розрахунок ведемо за формулою:
(6.2)
де, S0 - сумарна площа світлових прорізів вікон (3 м * 2,5 м = 7,5 м2);
Sп - площа підлоги приміщення (8 м * 4 м = 32 м2); е н - нормоване значення
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КПО (1,6); Кз - коефіцієнт запасу (Кз = 1,2 - 2,0); η0 - світлові характеристики
вікна (23); τ0 - загальний коефіцієнт світлопропускання (0,4); r1 - коефіцієнт,
що враховує відображення світла при бічному і верхньому освітленні (1,6);
КЗД - коефіцієнт, що враховує затемнення вікон, що стоять навпроти один
одному, (КЗД = 1 - 1,7).
При бічному природному освітленні площа світлового прорізу
дорівнює:
(6.2)
S0 = 25,2 м2 площа 3 вікон, а одного вікна дорівнює 8,4 м2. Таким чином,
площа світлових прорізів (вікна) відповідає допустимим нормам.
Штучне освітлення передбачається в приміщеннях, в яких недостатньо
природного світла, або для освітлення приміщення в години доби, коли
природна освітленість відсутня.
Штучне освітлення нормується в одиницях освітленості - люксах (Лк).
Вибір освітленості проводиться у відповідності зі СНиП 23 - 05 - 95.
Освітленість приміщень прийнята за діючими нормами штучного
приміщення (ДБН В.2.5-28-06):
 для освітлення виробничих відділень і відкритих майданчиків з
встановленими на них апаратами не менше 30 люкс;
 для

освітлення

приміщення

КВП

-

200

люкс

(при

люмінесцентному освітленні);
 для освітлення побутових приміщень - 30 люкс.
Так як за санітарними нормами на ЦПУ освітленість повинна бути 200
Лк, то при цьому використовують люмінесцентні лампи типу ЛБУ. Вони
створюють у виробничих приміщеннях штучне світло, що наближається до
природного, більш економічні у порівнянні з іншими лампами і створюють
освітлення більш сприятливе з гігієнічної точки зору.
Для освітлення під час роботи всередині апаратів передбачені
світильники

у

вибухозахищеному

виконанні.

Підвісний

світильник

підвищеної надійності проти вибуху типу Ногл-80 з люмінесцентною лампою
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потужністю

80

Вт

використовую

для

загального

освітлення

вибухонебезпечних зон класів В-Іа, В-Іг.
У разі відключення робочого освітлення в виробничих приміщеннях
передбачено аварійне освітлення.
Проводка для освітлення виробничих пожежонебезпечних приміщень і
відкритих майданчиків прийняті типу СХ, підвішені на трубних стійках
(торшерах).
Для освітлення нормальних приміщень передбачаються світильники
типу "Універсал", "Люцетта" і для освітлення приміщення КВП люмінесцентні світильники.
Проводка

до

світильників

у

виробничих

пожежонебезпечних

приміщеннях передбачається проводом марки АПРТО в газових трубах і
кабелем марки АВРГ.
Живильні кабелі, що йдуть від трансформаторної підстанції до
розподільчих пунктів передбачаються марки АСБ зі свинцевою оболонкою
зважаючи окислення ґрунту.
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6.1.3 Захист від виробничого шуму та вібрацій
Деякі виробничі процеси супроводжуються значним шумом і
вібраціями. Джерела інтенсивного шуму і вібрації є машини і механізми з
неврівноваженими обертовими масами, в окремих кінематичних парах яких
виникають тертя і зіткнення, а також технологічні установки і апарати, в яких
рух газів і рідин відбувається з великими швидкостями і супроводжується
пульсацією.
В результаті тривалого впливу шуму порушується нормальна діяльність
серцево-судинної і нервової системи, травних і кровотворних органів.
Вібрація впливає на центральну нервову систему, шлунково-кишковий тракт,
органи рівноваги, викликає запаморочення т.д.
При нормуванні шумових характеристик робочих місць, як правило,
регламентують загальний шум на робочому місці незалежно від числа джерел
шуму в приміщеннях і характеристик кожного окремо.
Згідно з ДСН 3.3.6.037-99 у виробничих приміщеннях прийнята норма
рівня звуку 80 дБА. Згідно ДСН 3.3.6.039-99 допустимий рівень вібрації в
приміщенні 1-го ступеня – 3 дБ, а для 2-ї ступені шкідливості – до 3,1 дБ, для
3-ї ступені шкідливості – більше 3,1 лБ. Дане виробництво належить до 2-го
ступеня шкідливості по вібрації.
При постійному шумі на робочому місці нормується рівень звукового
тиску (в дБ) октавних смугах частот з середньо геометричними частотами 63,
125, 350, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц.
Найбільш

гучним

із

приміщень,

де

розташоване

обладнання

виробництва метаналю, є приміщення повітродувне, де рівень звукового
тиску у всіх частотах перевищує допустимі рівні для виробничих приміщень
з постійним перебуванням людей. Для повітродувного відділення, де немає
постійного робочого місця і перебування людини в зміну не перевищує одну
годину, застосовуються індивідуальні засоби захисту: антифони, "беруші".
Згідно ДСН 3.3.6.039-99, рівень вібрації оцінюється за спектром
віброшвидкості в діапазоні частот від 11 до 2800 Гц в октавних смугах частот
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з наступними середньо геометричними значеннями: 5; 16; 31; 63; 125; 250;
500; 1000; 2000 Гц.
Встановлено гранично допустимі величини, що обмежують загальні
вібрації: при частоті до 11 Гц - нормованим параметром є зміщення, при
частоті від 11 до 355 Гц - віброшвидкість.
Для вимірювання вібрації на виробництві встановлені віброметри та
шумовимірювачі з додатковим пристосуванням - підсилювачем, що
встановлюється замість мікрофона.
Одним з основних організаційних заходів щодо боротьби з шумом і
вібрацією є виключення з технологічного процесу віброакустично-активного
обладнання.
Основними технічними заходами є:
- правильне проектування фундаменту під нагнітачем повітря з
урахуванням динамічних навантажень;
- Наявність віброоснови у вентиляційних установках;
- Шумозаглушення на всмоктуванні і вихлопі вентиляційних систем.
З метою захисту обслуговуючого персоналу від шуму і вібрації будівлі
і споруди виконані відповідно до санітарних норм, вентилятори встановлені
на віброосновах і приєднані до повітропроводів через м'які вставки.
Захист від шуму досягається якісним монтажем окремих вузлів машин,
динамічної

їх

балансуванням

і

сучасним

проведенням

планово-

попереджувальних ремонтів.
Для

захисту

від

вібрації

на

виробництві

використовують

вібропоглинаючі і віброізолюючі матеріали і конструкції. Віброізоляція – це
зниження рівня вібрації, що захищається, що досягається зменшенням
передачі коливань від їх джерела.
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6.1.4 Електробезпека

Регулярне спостереження за станом ізоляції електричних мереж - одна
з основних заходів, що запобігають поразку людини електричним струмом.
Контроль опору ізоляції може бути періодичним і безперервним. Опір ізоляції
силових і освітлювальних електропроводів має бути не нижче 0,5 МОм.
У вибухонебезпечних зонах усіх класів з хімічно активними
середовищами повинні застосовуватися проводи і кабелі з ПВХ ізоляцією, а
також дроти з гумовою ізоляцією та кабелі з гумовою і паперовою ізоляцією
в свинцевій або полівінілхлоридній оболонці.
Щоб забезпечити надійну роботу електрообладнання в хімічно
активних середовищах, необхідно виключити можливість проникнення
хімічно активних реагентів в оболонки електрообладнання і застосовувати
спеціальні конструкційні матеріали та захисні покриття. Конструкція
вступних пристроїв електрообладнання повинна забезпечувати захист
струмоведучих частин, ізоляції та місць з'єднань від впливу хімічно активних
середовищ, для яких він призначений.
Заряди статичної електрики можуть виникнути при зіткненні або терті
твердих матеріалів, при роздрібненні або пересипанні однорідних і
різнорідних непровідних матеріалів, при розбризкуванні діелектричних рідин,
при транспортуванні сипучих речовин трубопроводами та ін.
Продукти, що використовуються при виробництві метаналю мають
об'ємний опір, що сприяє виникненню статичної електрики при їх
транспортуванні, так як всі трубопроводи і апарати виготовлені з вуглецевої і
легованої сталі.
Для попередження можливості накопичення розрядів статичної
електрики на виробництві метаналю передбачені:
1. Заземлення обладнання, трубопроводів.
2. Швидкість транспортування трубопроводами метанолу, метаналю
не повинна перевищувати 18 м3/с.
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Одним з надійних методів зниження потенціалів статичної електрики є
заземлення всіх металевих частин обладнання, де можлива електризація.
Заземлювати слід не тільки ті частини обладнання, які беруть участь в
регенеруванні зарядів, але і всі інші ізольовані провідники, які можуть
заряджати по індукції.
Устаткування слід вважати електростатично заземленим, якщо опір в
будь-якій точці при найнесприятливіших умовах не перевищує 106 Ом.
Захист будівель, споруд, обладнання, трубопроводів від прямих ударів
блискавки на виробництві здійснюється шляхом приєднання корпусів
окремих апаратів до заземлювального пристрою і установкою блискавкоприймачів. Захист апаратів і трубопроводів від статичної індукції і статичної
електрики здійснюється приєднанням до контуру заземлення.
Система
зовнішнього

пристрою
контурів.

заземлення
Зовнішній

складається

контур

з

виконаний

внутрішнього
з

і

електродів,

виготовлених зі сталевих вертикальних стрижнів довжиною 2,5 м і з'єднаних
між собою смуговою сталлю (4х40) мм. Внутрішній контур заземлення
виконаний зі смугової сталі (4х25) мм, (4х40) мм і приєднаний до
зовнішнього.

Всі

з'єднання

заземлювального

пристрою

виконані

зварюванням.
Порівнюють розрахункове значення із гранично допустимим значенням
струму:
(6.4)
де Rл = 2…4 кОм, опір тіла людини;
R0 = 4 Ом, опір нейтралі заземлення;
U =220 В, фазова напруга, В.
(6.5)
Напруга дотику розраховується за формулою:
(6.6)
Всі електрообладнання, пускова апаратура, обладнання, трубопроводи,
а так само всі металеві частини, що не перебувають під напругою, але які
ХА 3120.1490.001 ПЗ
Змн. Арк.

№ докум.

Підпис Дата

Арк
76

можуть виявитися під нею внаслідок порушення ізоляції, заземлені
приєднанням до контуру.
Металеві вентиляційні короба і кожухи теплоізоляції трубопроводів
також приєднані до внутрішнього контуру захисного заземлення.
Заземлення кабельних конструкцій здійснюється за допомогою
будівельних металоконструкцій, на яких вони встановлені.
Колонні і ємнісні апарати заземлені в двох точках.
6.1.5 Безпека технологічних процесів та обслуговування обладнання

Технологічний
забезпечується

процес

нормальне

визначається
його

параметрами,

функціонування.

при

яких

Технологічними

параметрами називаються вимірні величини, що визначають стан речовин, що
утворюються в даному процесі. Найбільш важливим для визначення ступеня
безпеки

технологічного

процесу

є

фізико-хімічні

параметри:

тиск,

температура і концентрація речовин.
Особливо небезпечні стадії у виробництві метаналю є:
1. Приготування метанол-повітряної суміші – в випарнику, можливе
утворення вибухонебезпечних сумішей.
2. Синтез метаналю – в контактному апараті, можливий вибух і
термічні опіки.
З метою виключення виникнення вибухів, пожеж, отруєнь, опіків, травм
при експлуатації виробництва повинні дотримуватися таких обов'язкових
умов: Ведення технологічного режиму здійснюють у суворій відповідності з
вимогами і нормами технологічного регламенту. При цьому необхідно
контролювати і витримувати в заданих межах наступні параметри:
 Витрата повітря в спирто-випарювачі. При зміні подачі повітря
змінюється

склад

спирто-повітряної

суміші,

продуктивність

агрегату. При надлишку повітря збільшуються побічні реакції з
виділенням вуглекислого газу, крім того, може утворитися
вибухонебезпечна

концентрація

метанолу.

При
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кількості повітря збільшуються побічні реакції з утворенням метану.
При значній нестачі повітря можливе виділення вільного вуглецю.
 Зміна рівня в випарнику призведе до зміни інтенсивності
випаровування метанолу.
 Склад і температуру вихлопних газів. По складу газів визначається
характер протікання реакції в контактному апараті, температура
впливає на склад вихлопів.
 Температуру спирто-повітряної суміші після теплообмінника.
Зниження температури веде до потрапляння крапель рідини на
каталізатор, що веде до втрати його активності та уповільнення
реакції отримання метаналю.
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 табл. 6.4 наведені показники пожежо- і вибухонебезпечності речовин
і матеріалів і класифікація цеху за пожежо- і вибухонебезпечністю. Для
максимального обмеження кількості горючих речовин, які можуть надходити
в

навколишнє

середовище

при

аварійній

розгерметизації

системи,

виробництво метаналю розділене на блоки, кожен з яких повинен бути
відключений від технологічної схеми запірною арматурою без небезпечних
змін режиму, що призводять до розвитку аварії в суміжній апаратурі.
Оцінка вибухонебезпечності блоків виробництва метаналю проведена
відповідно

до

"Загальних

правил

вибухобезпеки

для

вибухопожежонебезпечних хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних
виробництв". Розрахункова категорія вибухонебезпечності для всіх блоків III,
а так як метаналь - речовина II класу небезпеки, то для всіх блоків
встановлюється II категорія вибухонебезпечності.
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Пожежвибухонебезпечні властивості сировини, напівпродуктів, готової
продукції і відходів виробництва представлені в табл. 6.4. Для забезпечення
пожежної безпеки виробництво

метаналю обладнується первинними

протипожежними засобами згідно "Норм первинних засобів пожежогасіння
для виробничих складських і житлових приміщень".
Пожежогасіння всередині приміщень здійснюється від пожежних
кранів, обладнаних рукавами і стволами - розпилювачами. У приміщенні
насосної передбачена автоматична система пожежогасіння, що блокується з
відключенням

вентиляції.

Для

пожежогасіння

зовнішньої

установки

передбачені лафетні установки і стояки - сухотруби. На сходових клітках на
вході в будівлю і у етажерки по периметру будівлі встановлені пожежні
сповіщувачі. Для виявлення подачі сигналу пожежної тривоги, локалізації та
ліквідації можливої пожежі, в насосній і на зовнішній установці передбачена
установка автоматичного пожежогасіння. Вогнегасна речовина – тонко
розпорошена вода. Подача води на установку здійснюється по трубопроводах.
Насосна метаналю обслуговується дренчерною установкою, яка приводиться
в дію автоматично або дистанційно (з ЦПУ), або вручну.
Таблиця 6.4 - Показники пожежо- і вибухонебезпечності речовин та
матеріалів.
Зовнішня установка, обслуговується до 30 м - лафетними стволами, а
колонні апарати вище 30 м - кільцями зрошення. Секції приводяться в дію
дистанційно і вручну.
Вузлами управління є клапани типу КМ і вентилі з електромагнітним
приводом.
Для зберігання необхідного запасу води передбачений резервуар
ємністю 1000 м3.
До пожежі елементи установок знаходяться в стані контролю,
трубопроводи до вузлів керування заповнені водою і знаходяться під тиском
імпульсного пристрою, а від вузлів управління до секцій - "сухотруби".
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Автоматичний пуск установки: при виникненні пожежі в секціях,
спрацьовують електричні сигналізатори, і сигнали надходять на розтин
вентиля з електромагнітним приводом і включення насосів. При розтині
вентиля спрацьовує вузол керування установкою, пропускаючи вогнегасну
речовину по трубопроводах через зрошувачі на вогнище пожежі.
Дистанційний пуск установки: Проводиться від приймальної станції
ППС-1 в корпусі у тому випадку, коли не спрацювала автоматична система
пуску.
На пульті ППС-1 тумблер відповідної секції переводиться в положення
"дистанційне керування" і після натискання кнопки "пуск" здійснюється
дистанційне включення насосів, надходить сигнал на спрацьовування
електромагнітного вентиля, розкривається відповідний клапан типу КМ-150 в
розподільному пункті і надходить вода по трубопроводах через зрошувачі на
вогнище пожежі з розподільчого пункту по секціях.
Ручний пуск здійснюється при відмові автоматичного пуску і при
перевірці системи.
Для виклику пожежної частини біля входу в корпус виробництва
метаналю, на ЦПУ розташовані пожежні сповіщувачі і кнопки відключення
припливної вентиляції.
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Висновок
В курсовому проекті «Комп’ютерний розрахунок процесу отримання
метаналю» розроблено розрахунок каталітичного реактора в ізотермічному
режимі.
Було вирішено наступні задачі:
1. Проаналізовано технологічні особливості виробничого процесу
синтезу метаналю.
2. Розраховано

матеріальний

баланс

схеми

процесу

отримання

метаналю.
3. Відповідно до технічного завдання розроблено обчислювальний
модуль для конструктивного розрахунку основних конструктивних
параметрів каталітичного реактора синтезу метаналю.
4. Розроблено схему автоматизації процесу отримання метаналю,
підібрані необхідні технічні засоби автоматизації.
5. Виявлено та проаналізовано шкідливі та небезпечні виробничі
фактори, визначено шляхи їх усунення.
6. Розраховано техніко – економічні показники виробничого процесу
синтезу метаналю, за якими визначено, що дане виробництво є
доцільним.
7. Проведено економічне обґрунтування створення обчислювального
модуля, та визначено, що розробка обчислювального модуля є
економічно доцільною та вигідною.
Графічна частина проекту виконана у середовищі КОМПАС 3DV-16 і
включає в себе принципову схему отримання метаналю – А1, складальні
креслення: каталітичний реактор – А1, блок-схема програми – А1, Економічні
показники – А1. До складальних креслень складені специфікації.
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