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Запропоновано проект модернізації установки випарювання водного розчину 
гідроксиду натрію, що складається в створенні мережі теплообмінного обладнання для 
реалізації рекуперації тепла технологічних потоків процесу. Проектування було проведено 
за допомогою методів пінч-аналізу, а саме, був створений проект мережі теплообмінників, 
що реалізує мінімальне споживання зовнішніх енергоносіїв, і проведена його оптимізація. 
Було підібрано сучасне пластинчате теплообмінне обладнання та проведена економічна 
оцінка проекту. 

Ключові слова: гідроксид натрію, випарна установка, рекуперація енергії, пінч-аналіз, 
пластинчаті теплообмінники 
 

Предложен проект модернизации установки выпаривания водного раствора 
гидроксида натрия, состоящий в создании сети теплообменного оборудования для  
реализации рекуперации тепла технологических потоков процесса. Проектирование было 
проведено с помощью методов пинч-анализа, а именно, был создан проект сети 
теплообменников, реализующей минимальное потребление внешних энергоносителей, и 
проведена его оптимизация. Было подобрано современное пластинчатое теплообменное 
оборудование и произведена экономическая оценка проекта. 

Ключевые слова: гидроксид натрия, выпарная установка, рекуперация энергии, пинч-
анализ, пластинчатые теплообменники 
 

A project to modernize the installation of evaporation of an aqueous solution the sodium 
hydroxide, which consists in creating a network of heat exchanging equipment for the 
implementation of heat recovery of the flow process, was proposed. The design was carried out 
using pinch analysis methods, namely, a project of a network of heat exchangers that implements 
minimal consumption of external energy sources was created and its optimization was carried out. 
Modern plate heat exchange equipment was selected and the project was economically evaluated. 

Keywords: sodium hydroxide, evaporation unit, energy recovery, pinch analysis, plate heat 
exchangers 

mailto:tgbabak@gmail.com
mailto:alexey.demirskyy@gmail.com
mailto:ennadii.khavin@gmail


КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 29 

 
ВСТУП 
Дослідження, спрямовані на зниження витрат енергії та підвищення рівня 

рекуперації, є найактуальнішими, як з точки зору зниження собівартості продукції, 
що випускається, так і з точки зору екологічної безпеки. Можливості оптимального і 
раціонального проектування багатокорпусних випарних установок, шляхи економії 
енергії є об'єктами пильної уваги з точки зору економії енергії. Для вивчення процесу 
інтеграції теплових потоків найбільшого поширення набули методи пінч-аналізу, які 
дозволяють на стадії проектування запропонувати мережу рекуперативних 
теплообмінників, для максимального використання теплової енергії потоків системи 
(рекуперації). 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
При рішення задачі розташування теплообмінних апаратів з метою оптимізації 

загальної приведеної вартості проекту можна зіткнутися з класом проблем, що мають 
назву порогові проблеми. Щоби пояснити цю ситуацію, розглянемо варіанти 
розташування холодних та гарячих складових кривих на температурній діаграмі 
(рис.1,а). Якщо складені криві розташовані окремо та не мають перекриття, тобто 
сумісної проекції на ентальпійнуось, потужність зовнішніх утиліт (гарячих та 
холодних зовнішніх енергоносіїв) дорівнює сумарному тепловмісту гарячих та 
холодних потоків (∆Hгп=QHmin0, ∆Hхп=QCmin0). Якщо розташувати складені криві так, 
щоб розстань між ними по осі температур дорівнювала ∆Тmin1, їх проекції на ось 
ентальпії будуть мати спільну частину, що дорівнює потужності рекуперації тепла, 
яку можна здійснити при мінімальній температурній різниці ∆Тmin1 в 
рекуперативному теплообмінному обладнанні. Проекція частина гарячої складеної 
кривої на ось ентальпії – потужність холодної зовнішньої утиліти QCmin1, холодної 
складеної кривої – гарячої зовнішньої утиліти QHmin1. При подальшому зближенні 
складених кривих може виникнути ситуація, коли зникає потреба в одній з утиліт, 
наприклад в гарячій. При розстані по осі температур ∆Тmin2, потребується потужність 
холодної утиліти QCmin2, а потреба в гарячій утиліті відсутня. Така постановка задачі 
має назву порогової проблеми. 

На рис.1,б показано, що відбувається, якщо ми будемо зменшувати ∆Тmin. Для 
∆Тmin3<∆Тmin2 гарячі потоки потребують охолодження при низьких та при високих 
температурах. Загальна потужність можливої рекуперації не змінюється. Це 
суперечить принципам пінч-аналізу, а саме зростання капітальних витрат завдяки 
збільшенню поверхні теплообміну відбувається при незмінних витрат на енергоносії. 

Залежність в потужності утиліт, що потребуються, від значення ∆Тmin для 
класичної пінч-проблеми та для порогової проблеми зображено на рис 2а, 2б. Те 
значення ∆Тmin, починаючи з якого виникає потреба в обох видах утиліт, називають 
пороговим. 

Таким чином вибір ∆Тmin менше за порогове значення призводить до 
невиправдного зросту капітальних витрат. Якщо ∆Тmin перевищує порогове значення, 
ми отримуємо класичну пінч-проблему. 

При виборі ∆Тmin, що дорівнює пороговому значенню, ми маємо порогову 
задачу, що потребує подальшого аналізу для її вирішення.  

Лінія пінча характеризується тим що відділяє термодинамічно-сбалансовані 
системи, які є джерелом або стоком тепла. Тому в пороговій задачі пінч розташовано 
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на тому кінці складових кривих, де відсутня потреба в зовнішніх утилітах. Але 
максимальне зближення складених кривих може бути або в точці пінча, або в деякій 
проміжній точці (рис.3,а;3,б). У випадку, що зображено на рис.3,а, підходи до 
розташування теплообмінників не відрізняються від підходів рішення класичної пінч-
проблеми за правилами «вище пінча». Випадок, що відповідає рис.3,б, більш 
складний, тому що для реалізації мережі теплообмінників з максимальною 
рекуперацією тепла, має обмеження по нульовій потужності в холодних утилітах і по 
виконанню мінімальної температурної різниці в теплообмінному обладнанні ∆Тmin. 
 
 

 
а)  б) 

Рис. 1. Залежність між ∆Тmin та необхідною потужністю утиліт: 
а) межі мінімального значення потужності утиліт; 
б) розподіл холодної утиліти при зменшенні ∆Тmin 

 
 

 
а)  б) 

Рис. 2. Залежність мінімальної потужності утиліт від ∆Тmin: 
а) для класичної пінч-проблемі; 

б)для порогової проблеми 
 
 

Розглянемо принципову схему установки випарювання розчину NaOH (рис.4). 
В випарний апарат 1-го ступеню подається водний розчин NaOH з концентрацією 
13%, що заздалегідь підігрівається до температури 164 °С. Випарювання на 1-му 
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ступені здійснюється парою з котельні, на 2-му та 3-му ступенях – вторинною парою 
попередніх ступенів. Кінцевий продукт – NaOH з концентрацією 40% охолоджується 
до температури зберігання 35 °С. Схема містить кожухотрубчаті підігрівачі та 
охолоджувачі. Рекуперація тепла відсутня.  
 
 

 
а)  б) 

Рис. 3. Максимальне зближення складених кривих: 
а) у точці пінча; 

б) у проміжній точці 
 
 

 
Рис. 4. Принципова схема випарювання водного розчину NaOH 

 
Екстракція даних технологічної схеми дозволяє виділити технологічні потоки 

процесу для подальшої інтеграції, потокові дані представлено в табл. 1. Потоки 
конденсату з випарних корпусів об’єднано в один потік. Також додано потік технічної 
води для потреб виробництва. Згідно з термінологією пінч-аналізу СР – потокова 
теплоємність, ∆Н – потокова ентальпія або тепловміст. 
 

РІШЕННЯ ЗАДАЧІ МОДЕРНІЗАЦІЇ 
Для створення проекту модернізації існуючої технологічної схеми було 

побудовано складені криві потоків процесу та розглянуто варіанти їх взаємного 
розташування на температурно-ентальпійній діаграмі. Це дослідження показало, що 
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при ∆Тmin ≈ 11,7 °С, ми має маємо порогову проблему, а саме – не має потреби в 
охолодженні, мінімальна потужність гарячих утиліт дорівнює 493,27 кВт (рис.5). При 
цьому точка максимального наближення складених кривих є внутрішньою. 
 

Таблиця 1. Дані технологічних потоків випарної установки для інтеграції 

№ Назва потоку Тип G, кг/с TS, °C Tt, °C c, кДж/ 
(кг·°С) 

СР, 
кВт/°С 

∆Н, 
кВт 

1 Суміш 
конденсатів гор 2,629 151,8 35 4,207 11,06 1291,83 

2 Розчин NaOH 
40% гор 1,26 103 35 3,25 4,095 278,48 

3 Розчин NaOH 
13% гор 3,89 25 164 3,651 14,202 1974,13 

4 Технічна вода хол 0,61 15 50 4,19 2,556 89,46 
 

 
 

Рис.5. Складені криві потоків: 1 – гарячих потоків, 2 – холодних потоків 
 

Зважаючи на це, було вибрано значення мінімальної температурної різниці 
∆Тmin = 12 °С, що забезпечує перехід від порогової задачі до класичної пінч-проблеми. 
В цьому випадку мінімальна необхідна потужність гарячих утиліт дорівнює 
498,02 кВт, холодних – 4,75 кВт, максимальна потужність рекуперації складає 
1570,3 кВт. 

Було побудовано сіткову діаграму потоків та, згідно правил пінч-аналізу, 
розташовано теплообмінні пристрої, що забезпечують максимальний рівень 
рекуперації тепла (рис.6).  

 

 
Рис.6. Сіткова діаграма мережі з максимальною потужністю рекуперації 
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Треба зазначити, що теплове навантаження теплообмінника 5 є суттєво малим, 

що дає підстави для оптимізації теплообмінної мережі з видаленням теплообмінника 
5 та деякого підвищення потужності зовнішніх утиліт, завдяки перенесенню тепла 
через пінч.  

Оптимізовану мережу представлено на рис.7. Навантаження охолоджувача 
збільшилося до 8,19 кВт. Температура потоку №4 не досягає температури пінча 
холодних потоків, тому порушення ∆Тmin = 12 °С не має. Витрати в гілках потоку №2 
було змінено з метою перерозподілу навантажень теплообмінників 2 та 3 таким 
чином, щоб потік №2 мав на холодному боці цих пристроїв температуру пінча і не 
було потреби встановлення додаткового підігрівача. Потужність гарячих утиліт 
збільшилася до 501,46 кВт, а сумарна потужність рекуперації зменшилася до 
1562,2 кВт. 
 

 
Рис.7. Оптимізована мережа з перенесенням тепла через пінч 

 
При формуванні технологічної схеми на базі сіткової діаграми було прийняте 

рішення відмовитися від встановлення охолоджувача, оскільки цільова температура 
готового продукту несуттєво відрізняється від температури, що досягнуто завдяки 
рекуперації. 

В якості теплообмінного обладнання були обрані пластинчаті теплообмінні 
апарати, що реалізують високий коефіцієнт теплопередачі і мають компактні розміри. 
Ці теплообмінники обиралися з номенклатури, що пропонує фірма AlfaLaval, і їх 
параметри, наведені у табл.2, було розраховано за допомогою програмного 
забезпечення CAS. 
 

Таблиця 2. Параметри теплообмінного обладнання 

Теплообмінник Тип  Кількість 
пластин Компоновка  Площа 

поверхні, м2 

Вартість, 
грн 
(без НДС) 

1 TL10P 45 2∙11Н+2∙11Н 22, 5 414513 
2 TL3B 18 1∙8MН / 1∙9ML 1,341 51843 

3 TL6B 27 1∙(10H+3ML) / 
1∙(10H+3MH) 6,385 138765 

4 М3 46 1∙23L / 1∙22L 1,472 63360 
Н СВ77 40 1∙19LW / 1∙20LG 4 69828 
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ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ПРОЕКТУ 
Запропонований проект дозволяє знизити потужність граючої пари на 

1562,2 кВт, холодної води – на 1570,3 кВт. Таким чином передбачається економія 
близько 13,6 млн. грн. в рік. Капітальні затрати складають приблизно 1,5 млн. грн. 
Ефективність капітальних вкладень, що планується, дорівнює 7,3 грн./грн. 
Розрахунковий строк окупності проекту складе близько двох місяців. 
 

ВИСНОВКИ 
1. Аналіз варіантів розташування складених кривих потоків процесу показав, 

що при ∆Тmin ≈ 11,7 °С має місто так звана порогова задача. 
2. Обране для проектування ∆Тmin дозволяє сформулювати існуючу задачу як 

класичну пінч-проблему. 
3. Оптимізація проекту з максимальною рекуперацією тепла забезпечує 

скорочення капітальних вкладень завдяки незначному підвищенню витрат на 
зовнішні теплоносії. 

4. Економічна оцінка проекту показала його економічну доцільність. 
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Разработана математическая модель процесса выщелачивания титансодержащего 
сырья сульфатно-фторидным способом в виде уравнения регрессии для трёхфакторного 
полного эксперимента, основанного на кодированных переменных. Установлено, что 
наибольшее влияние на процесс оказывают факторы концентрация серной кислоты, 
температура процесса, их взаимодействие и мольное соотношение Ti:F. Определены 
оптимальные параметры процесса сульфатизации. 

Ключевые слова: выщелачивание, полный факторный эксперимент, уравнение 
регрессии, статистический анализ 
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