Перелік умовних позначень, символів, скорочень і термінів

МТБ – матеріальний баланс;
ХТС – хіміко-технологічна система;
G – продуктивність;
P – тиск;
T – температура;
V – об’ємна витрата;
x – степінь перетворення;
РІВ – реактор ідеального витіснення;
ГДК – гранично допустима концентрація;
ФОП – фонд оплати праці;
ОЗ – основні засоби;
А – амортизація основних фондів;
ОбК – обігові кошти;
С – собівартість;
П – прибуток;
Ц – ціна;
ФОП – фонд оплати праці;
КНП – клас небезпечності підприємства;
КПО – коефіцієнт природнього освітлення
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Вступ
Вода – одне з найбільших багатств у житті людини. Вона необхідна
для забезпечення перебігу багатьох технологічних процесів, для різних
галузей промисловості, де використовується як сировина, реагент,
теплоносій, промивний засіб тощо.
Інтенсивний розвиток промисловості, комунального і сільського
господарства спричиняє значне зростання споживання чистої питної і
технічної води, призводить до збільшення кількості забруднених різними
домішками відпрацьованих природних вод. В Україні на державному рівні
неодноразово приймалися рішення про підвищення ефективності заходів
щодо охорони природи, більш раціонального використання водних ресурсів
та очищення природних вод. Для втілення цих рішень у життя надзвичайно
важливим є розроблення і широке впровадження замкнених циклів
водоспоживання, пов’язане з необхідністю очищення природних вод від
забруднень.
У зв’язку зі зростанням потужностей виробництв все більше зростає
споживання електричної енергії, що викликає необхідність збільшення
потужностей електростанцій. Оскільки важливою сировиною для роботи
електростанцій та виробничих підприємств є вода, потрібно розроблювати та
вдосконалювати водоочисні споруди задля повторного використання стічних
вод.
Вихідною водою як сировини є природна вода, що вміщує різноманітні домішки різного ступеня дисперсності, які зумовлюють колірність,
мутність, надають воді присмаки та запах, а також з підвищеним
солевмістом. Для видалення цих домішок, як грубо дисперсних, так і
колоїдного ступеню дисперсності та подальшому знесоленню, вода підлягає
попередньому очищенню, яке проводиться із застосуванням різних методів
та реагентів в залежності від складу вихідної води.
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Тільки попередньо очищену до відповідних норм воду можна
направляти на подальше знесолення на іонообмінних фільтрах. Це є
запорукою їх стабільної та тривалої роботи.
Метою бакалаврського дипломного проекту є комп’ютерний
розрахунок процесу знесолення продувочних стічних вод системи
зворотного водоспоживання. Призначенням очищеної води є подальше
повторне використання в промислових цілях.
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1

Характеристика

технологічної

схеми

процесу

знесолення

продувочних стічних вод системи зворотного водоспоживання
1.1 Загальні відомості про очищення стічних вод
Поняття очищення нерозривно пов'язане з якістю.
Очищення може здійснюватися на природному рівні (пасивне
очищення, ліквідуються, але не попереджає забруднення середовища) і на
господарському рівні в процесі раціонального використання середовища
(активне очищення, що попереджає забруднення середовища, наприклад
очищення та повторне використання стічних вод, очищення виробничих
розчинів, газів та ін.).
Очищення в широкому екологічному розумінні ― це видалення з
якогось середовища з'явлених в ній нових, звичайно не характерній для неї
фізичних, хімічних або біологічних агентів або зниження їх концентрації або
інтенсивності до природного середньорічного рівня. Іншими словами,
очищення ― це процес, спрямований на відновлення якості середовища,
збереження природної рівноваги відбуваються в ній, її біологічної цінності.
Очищення буває природним, тобто може відбуватися під впливом
природних сил (кругообіг речовин, самоочищення грунту, водоймищ тощо);
антропічним

(штучним),

тобто

відбувається

завдяки

прямому,

цілеспрямованому впливу людини на дане середовище, і антропогенний
(змішаним ), який відбувається як під прямим впливом людини, так і за
рахунок природних процесів, активізованих, людиною.
Для характеристики середовища можна запропонувати індекс якості Iк,
який визначається за наступною формулою:
(1.1)
де П𝑖 – показник якості досліджуваного середовища; П0𝑖 – показник
якості середовища в природному стані (по середньобагаторічними даними)
або гранично допустиме значення показника. Відношення показників
поліпшення середовища входять у формулу зі знаком плюс, а відношення
показників забруднення середовища – зі знаком мінус.
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Можливі три якісних стану середовища:
1 ) 𝐼к > 0, тобто відбувається самоочищення середовища; антропогенне
очищення , якщо воно застосовується , відбувається з високою ефективністю;
2 ) 𝐼к < 0, середовище не справляється із забрудненням; антропогенне
очищення неефективне або малоефективне; якість середовища нижче
природного рівня;
3 ) 𝐼к = 0, в середовищі не відбувається помітних якісних змін; природні
процеси самоочищення запобігають забрудненню; антропогенне очищення
забезпечує відновлення якості середовища [1, с.15].
До відновлюваних природних ресурсів відносяться водні . Важливу роль
у забезпеченні відновлюваних водних ресурсів належить

антропічному

очищенню води, так як її терміни укладаються в темп господарської діяльності
людини.
Розрізняють природну, стічну і денатуровану воду. Природна вода – це
вода, яка якісно і кількісно формується під впливом природних процесів за
відсутності антропогенного впливу і якісні показники якої знаходяться на
природному середньорічному рівні. Стічна вода – це вода, що була у
побутовому, виробничому або сільськогосподарському вживанні, а також
пройшла через якусь забруднену територію, в тому числі населеного пункту.
Природна вода, піддається антропогенному забрудненню, наприклад шляхом
змішування зі стічною водою, називається денатурованою або природноантропогенною.
1.1.1 Поведінка неорганічних солей, як хімічний забрудник у воді
Окрему групу хімічних забруднювачів становлять неорганічні солі.
Незважаючи на малу токсичність багатьох розчинних солей, все зростає
накопичення їх в природних прісних водах викликає ряд серйозних
економічних і екологічних проблем: збільшення витрат на водопідготовку на
електростанціях і промислових підприємствах, зменшення запасів прісної
води, придатної для поливу сільськогосподарських угідь, погіршення умов для

Вик

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

ХА 3108 1490 001

Арк

13

нересту риб, погіршення якості питної води і т. д. Основними джерелами
надходження солей у водойми є дренажні сільськогосподарські води,
промислові стічні води, в тому числі продувальні води систем водопостачання,
регенераційних розчинів та промивні води установок водопідготовки
електростанцій та ін. У зв'язку з цим опріснення дренажних вод, знесолення
продувних, поверхневих, промивних, рудничних та інших стічних вод у
промисловості, створення безстічних схем водопідготовки та замкнених
водооборотних систем із знесоленням підживлювальної води є ефективними
рішеннями цієї проблеми, в реалізації яких головна роль належить іонному
обміну та електродіалізу [1, с.23].
Раціональне споживання водних ресурсів, засноване на широкому
впровадженні

систем

оборотного

водопостачання

з

залученням

вдосконалених схем очищення води, у тому числі іонообмінної, є однією з
основних природоохоронних підприємств у хімічній та інших галузях
промисловості.
Розробці схем очищення стічних вод повинні передувати заходи щодо
удосконалення

технології

та

підвищення

культури

виробництва,

максимального скорочення кількості стічних вод без збитку для основної
технології та якості продукції. Крім того, завдання очищення стічних вод
повинна вирішуватися в комплексі із завданнями очищення газів, що
відходять. Особливо слід підкреслити, що в кожному разі застосування
очищення в охороні навколишнього середовища набуває сенс тільки якщо
очищення

маловідходне,

тобто

одночасно

з

розробкою

технології

пропонується екологічно прийнятний спосіб утилізації або ізоляції утворених
при очищенні відходів.
Стічні води, що утворюються при продувці систем зворотного
водоспоживання, містять наступні домішки:
 Зважені частинки (30 – 50 мг/л), в тому числі суміші, що
поступають в систему з добавленою водою, продукти корозії
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обладнання та частинки пилу, що поступають із повітря в
градирнях;
 Розчинені солі (головним чином хлориди та сульфати натрію,
кальцію та магнію (1000 – 2000 мг/л)), що поступають у систему з
добавленою водою;
 Розчинені домішки технологічних продуктів, що поступають в
систему

через

нещільність

в

теплообмінному

обладнанні

[1, с. 223].
Високий вміст солей, забрудненість специфічними домішками, великі
об’єми,

неможливість

безпосереднього

повторного

використання

та

недопустимість викиду у водойми заставляють рахувати очистку продувочних
стічних вод з ціллю повторного використання однією з головних задач у
створенні безстічних підприємств.
Об’єм продувочних стічних вод залежить від потужності системи
зворотного водоспоживання, солевмісту добавленої води, перш за все від її
часткової

жорсткості,

і

при

живленні

системи

непом’якшеною

гідрокарбонатною водою із джерел досягає 5% від об’єму зворотної води.
Наприклад, лише на одному хімічному підприємстві об’єм продувочних вод
може досягти 20 млн. м3/рік. Відповідно великий і об’єм добавленої води. В
системах

водопідготовки

підприємств

середньої

потужності

об’єми

продувочних вод 𝑉пр змінюється в межах від 0.5 до 2 млн. м3/рік. Для його
визначення існує формула
(1.2)
де 𝑉вип та 𝑉вин ― втрати оборотної води внаслідок випаровування та
крапельного виносу в охолоджувачах, м3/год.; С𝑚𝑎𝑥 і Сд ― концентрації
домішок (перш за все катіонів жорсткості, хлоридів та сульфатів) відповідно в
оборотній воді (максимально допустимі) і в добавленій воді, г/м3.
Втрати води при випаровуванні в охолоджувачах відкритого типу
визначаються (в м3/год.) по формулі
(1.3)
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де 𝐾1 ― коефіцієнт, що приймаєтсья при охолодженні води в
градирнях та бризгальних басейнах при температурі повітря 0; 10; 20 та
30 °С рівним відповідно 0.001; 0.0012; 0.0014 та 0.0015;

∆𝑡

― температурний перепад охолодження води, °С (розраховується як
різниця температур переробленої води та води, що подається; зазвичай
∆𝑡 = 15 ÷ 18 ℃); 𝑉об ― кількість зворотної води, що відводиться від
виробництва на охолодження, м3/год.
Втрати при виносі визначаються (в м3/год.) по формулі
де 𝐾2 ― втрати води в результаті крапельного виносу (для
бризкальних басейнів продуктивністю до 500 м3/год. приймається 𝐾2 =
0.02 ÷ 0.03, вище 500 м3/год. ― 0.015 ÷ 0.02; для бризгальних градирень
та відкритих градирень з простими жалюзями 0.01 ÷ 0.015; для
відкритих градирень з сітчастами жалюзями та башшених градирень ―
0.005 ÷ 0.01; для вентиляторних

градирень з водовловлювачами ―

0.003 ÷ 0.005).
При наявності втрат охолоджуючої води і виробництві обсяг продувних
вод буде на відповідну величину нижче.
Найбільш перспективна та універсальна комплексна схема механічного
очищення і одноступеневого іонообмінного знесолення з отриманням води за
загальним солевмістом відповідає вимогам до додаткової води систем
оборотного водопостачання, тобто схема опріснення продувних вод до рівня
солевмісту свіжої води яка вибирається із джерела.
Слабомінералізовані
характеризуються

високим

продувочні

і

поверхневі

співвідношенням

стічні

концентрацій

води

одно-

й

двохзарядних катіонів (табл. 1.1). Ця обставина робить вельми вигідною
противоточну регенерацію катіонітних фільтрів з рециркуляцією
регенераційних розчинів, особливо коли регенераційні розчини безпосередньо
використовуються в основних виробництвах. У зв'язку з цим включення в
схему малоефективної й громіздкої реагентної обробки перед іонообмінним
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знесоленням необов'язково, що значно спрощує схему та експлуатацію
установки , підвищує її екологічність.
До теперішнього часу розроблені різноманітні методи демінералізації
вод. До методів, пов'язаних з видаленням солей, можна віднести осадження,
іонний обмін, електродіаліз з іонообмінними мембранами.
Оскільки в сучасній техніці здійснюються великомасштабні процеси
демінералізації, особливе значення має вибір методу, найбільш економічного
в даних конкретних умовах. Економічність методу демінералізації в загальних
рисах

визначається

двома

факторами:

термодинамічно

можливим

коефіцієнтом корисної дії та рівнем його можливої в даний момент технічної
реалізації. Із вказаних міркувань (головним чином по другому з них) в даний
час можна вважати найбільш перспективну демінералізацію прісних вод
іонним обміном, у ряді випадків у поєднанні з електродіалізом . Особливо
велика роль демінералізації в теплоенергетиці, де видалення солей дозволяє
виключити накипоутворення на гріючих поверхнях і на лопатках турбін. При
цьому у міру підвищення параметрів енергетичних установок (температури і
тиску пари), що визначає їх коефіцієнт корисної дії, закономірно зростають
вимоги до ступеня демінералізації води.
1.2 Технологічна схема процесу знесолення стічних вод
Станція знесолення продувочних

стічних вод продуктивністю

З00 м3/год. (2.3 млн. м3/рік ) по розробленої автором схемою включає три
технологічні лінії по 150 м3/год., з'єднані за блочною схемою. Кожна лінія
представляє собою послідовно з’єднані механічний зернистий фільтр,
Н-катіонітний фільтр, декарбонізатор з баком для декарбонізованої води і
ОН-аніонітний фільтр. З трьох ліній – дві робочі, одна перебуває в
резерві. Фільтри в резервній лінії не завантажені іонітами (передбачена
можливість гідравлічного перевантаження іонітів з робочих фільтрів в
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резервні). Технологічна схема процесу знесолення продувочних стічних вод
зворотного водоспоживання представлена на рис. 1.1.

Рисунок 1.1 – Технолічна схема процесу знесолення продувочних
стічних вод системи зворотного водоспоживання:
I – механічний зернистий фільтр; II – Н-катіонітний фільтр;
III – декарбонізатор; IV– OH-катіонітний фільтр;1 – стічна вода; 2 – вода на
H-катіонування; 4 – вода на декарбонізацію; 5 – вода на OH-аніонування;
6 – знесолена стічна вода.
Знесолення стічних вод здійснюється безперервно на двох з трьох
робочих ліній, третя в цей час регенерується. Графік роботи станції протягом
доби показаний на рис. 1.2.
Рисунок 1.2 ― Графік роботи станції іонообмінного знесолення
стічних вод протягом доби
Розглянемо кожну стадію процесу окремо на одній лінії [1, с. 226].
1. Стадія очищення від зважених речовин. Очищення ведеться на
механічному вертикальному однокамерному напірному фільтрі. Діаметр
фільтра 3.4 м, площа фільтрування 9.1 м2, обсяг завантаження (кварцовий
пісок з діаметром зерен 0.9 – 1.8 мм або антрацит) 15 м3, висота завантаження
1 м. Продуктивність фільтра 150 м3/год., питоме навантаження стічних вод 10
м3/(м3·год). Вміст зважених речовин у стічних водах знижується від 40 – 50 до
5 – 8 мг/л. Фільтр відключається на промивку після збільшення перепаду тиску
до 0.1 – 0.12 МПа. Промивання здійснюється потоком технічної води протягом
5 хв. Вода від промивання зливається в залізобетонний підземний збірник для
води від взрихлення всіх фільтрів і відводиться в ставок-накопичувач .
2. Н-катіонування. На цю стадію надходить 150 м3/год. механічно
очищених стічних вод. З них Н-катіонуванню підлягає 139 м3/год., решта

11

м3/год. витрачаються на розпушування, відмивання і довідмивку катіонітного
фільтра. Операція ведеться на стандартних Н-катіонітних фільтрах діаметром
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3.4 м з площею фільтрування 9.1 м2. Матеріал завантаження – катіоніт КУ- 2
в Н-формі. Обсяг вологого катіоніту 22.5 м3
завантаження

(13 т товарного іоніта), висота

2.5 м. Робоча обмінна ємність катіоніту 1200 екв/м3.

Поступаюча стічна вода містить 18 екв/м3 катіонітів (див. табл. 1.1), після
катіонітного фільтра вона містить 1-2 екв/м3 катіонів Na+. Тривалість
фільтроцикла 12 год. Лінійна швидкість фільтрування

15 м/год.

Продуктивність фільтроцикла 1668 м3. Продуктивність фільтра

139 м3/год.

Фільтр відключається на регенерацію після підвищення pH фільтрату на
виході від 3 – 4 (робочий діапазон) до 5 – 6. Перед регенерацією ущільнений
шар катіоніту протягом 15 хв. розпушують вихідним потоком фільтрату
механічного фільтра (витрата 30 м3/цикл при інтенсивності розпушування 4
л/м2·с ).
Таблиця 1.1 – Склад продувочних стічних вод виробництва фосфорних
добрив

Продовження таблиці 1.1
Регенерація ведеться 5 %-ним розчином НСI по противоточній схемі в
дві стадії. Спочатку пропускають 23 м3 розчину протягом 30 хв. і отриманий
кислий регенерат збирають в бак-нейтралізатор (підземна залізобетонна
ємність) і далі направляють на утилізацію. Потім пропускають наступні 23 м3
розчину протягом 30 хв. і регенерат подають у бак для кислого
регенераційного

розчину

повторного

використання

(у

наступному

фільтроциклу цей розчин використовується на першій стадії регенерації).
Лінійна швидкість пропускання регенеруючого розчину через катіоніт
дорівнює 5 м/год. Безповоротна витрата 100 % НСI на регенерацію складає 44
кг/м3 іоніту або 37 г/екв видобутих катіонів. Свіжий 5 %-ний розчин НСI
готується безпосередньо в трубопроводі для подачі регенеруючого розчину в
фільтр. Для цього на трубопроводі встановлюється трійник із зворотним
клапаном на лінії концентрованого розчину (або ежектор) і туди подається по
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одному трубопроводу перша порція промивної води, а по другому ―

33%-

ний розчин НСI за допомогою дозуючого насоса. По закінченні регенерації
катіоніт піддається відмиванню водою (чотирма порціями по

22 м3). Вода

рециркулює з чотирьох проміжних баків для промивних вод і бака для свіжої
води, в якості якої використовується фільтрат механічного фільтра. Кожна
порція пропускається протягом 15 хв. зі швидкістю 10 м/год. Відмивання
ведеться знизу вгору. Перша порція відмивної води подається в спеціальний
бак і використовується в наступному циклі для приготування регенеруючого
розчину кислоти. По закінченні відмивання катіоніт при необхідності може
піддаватися довідмивці фільтратом механічного фільтра (80 м3 протягом 1 год.
з швидкістю 10 м/год.). Довідмивні води направляються в ставок-накопичувач
стічних вод. Сумарна тривалість розпушування, регенерації, відмивання і
довідмивки становить 3 год. 15 хв. Відповідно з графіком роботи станції,
відрегенерований і промитий катіонітний фільтр включається в режим
знесолення через 2 год. 45 хв. .
3. Декарбонізація стічних вод. На стадію декарбонізації надходять
Н-катіоновані стічні води з pH = 3 – 4 і солевмістом НСО3 180 мг/л, в обсязі
139 м3/год. Видалення С02 здійснюється в декарбонізаторі завантаженням з
кілець Рашига з продуктивністю по воді 139 м3/год. і по повітрю, що подається
вентилятором – 2780 м3/год. Площа поперечного перетину дегазатора
дорівнює 2.3 м3, висота шару насадки 5 м. Опір декарбонізатора при подачі
повітря вентилятором 180 мм.вод.ст.
При знесоленні стічних вод з відносно малим солевмістом НСО3 (не
більше 120 мг/л) доцільно виключити зі схеми стадію декарбонізації і
використовувати аніоніт ЕДЕ-10П, що сорбує іони НСО3 поряд з іншими
аніонами. Це дозволяє підвищити економічність знесолення, так як при
малому солевмісту іонів НСО3 ефективність використання декарбонізатора
невелика, а включення їх в схему пов'язано з втратою тиску, що необхідністю
установки проміжних насосів і вентиляторів і витрати на їх привід додаткової
енергії.
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аніонів

надходить

декарбонізована стічна вода з pH = 3 – 4 в обсязі 139 м3/год. З них

ОН-

4.

ОН-аніонування.

На

стадію

видалення

аніонуванню піддаються 124 м3/год., решта 15 м3/год. витрачаються на
розпушування, відмивання і довідмивку. Діаметр фільтра 2.5 м, площа
фільтрування 9.1 м2. Матеріал завантаження ― слабоосновний аніоніт АН-31
в ОН- формі. Обсяг завантаження 21 м3 (10 т товарного аніоніта), висота
завантаження 2.3 м. Робоча обмінна ємність аніоніта 990 екв/м3. На фільтрі
зміст аніонів в стічній воді знижується з 15 до 1-2 екв/м3. Тривалість
фільтроциклу 12 год., продуктивність фильтроцикла 1488 м3. Лінійна
швидкість фільтрування 14 м/год. Продуктивність фільтра 124 м3/год. На
виході з фільтру виходить знесолена вода із залишковим солевмістом

30-

50 мг/л (головним чином хлорид і силікат натрію). Фільтр відключається на
регенерацію після зниження pH фільтрату з 7.0 – 8.0 (робочий діапазон) до 6
чи по підвищенню вмісту хлоридів вище 30 мг/л. Розпушування аніоніта перед
регенерацією здійснюється 20 м3 декарбонізованої води протягом

15 хв.

вихідним потоком при інтенсивності розпушування 2.5 л/(м2·с).
Регенерація аніоніта ведеться 4%-ним розчином NaОН методом
рециркуляції по противоточній схемою в дві стадії. На першому через фільтр
пропускають 15 м3 розчину повторного використання протягом 15 хв.
Отриманий лужний регенерат подається в бак-нейтралізатор для кислих і
лужних регенераційних розчинів для подальшої утилізації. На другій стадії на
фільтр подають 15 м3 свіжого розчину NaOH протягом 15 хв., а регенерат
направляють в бак для лужного розчину повторного використання

(в

наступному циклі, цей розчин використовується на першій стадії регенерації).
Сумарна витрата 100%-ного NaOH складай 56 кг/м3 іоніта, з них на першій
стадії безповоротно витрачається в кожному циклі 28 кг/м3 або

0.7 екв/екв

видобутих аніонів. Свіжий розчин NaOH готується аналогічно розчину НСI.
По

закінченні

регенерації

аніоніт

піддають

чотирикратної

відмивці

декарбонізованою водою порціями по 14 м3 методом рециркуляції аналогічно
відмиванню катіоніту. Першу порцію відмивної води направляють в
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спеціальний бак і використовують в наступному циклі для приготування
регенеруючого розчину лугу. Відмивання завершується протягом 1 год.
Швидкість

відмивних

вод

6

м/год.

Потім

аніоніт

відмивають

декарбонізованою водою (140 м3 на протязі 1.5 – 2 год. зі швидкістю
8 – 10 м/год). Довідмивні води направляють в ставок-накопичувач спільно з
кислими довідмивочними водами або використовуються для технологічних
потреб основних виробництв (в останньому випадку в схемі передбачається
збір довідмивочних вод в підземній залізобетонній ємності для забезпечення
їх

рівномірної

подачі

споживачеві).

Сумарна

тривалість

операцій

розпушування, регенерації, відмивання і довідмивці не перевищує

4

год 15 хв.
1.3 Перспективи розвитку іонообмінної очистки
При ще недавно малих (порівняно з природними водними ресурсами)
обсягах сільськогосподарського та промисловогово використання стічної
води, як правило, скидали в річки; в кращому разі їх обробляли хімічно
(наприклад, вапном ), що підвищувало їх сумарний солевміст і призводило до
безповоротних втрат багатьох цінних компонентів, зокрема, металів. В даний
час обсяг водокористування (а, отже, і водовідведення) істотно збільшилося і
має тенденції до подальшого зростанню. Стають все більш актуальними
проблеми запобігання забруднення водних об'єктів недостатньо очищеними
або «умовно чистими» стічними водами; необхідність скорочення обсягів
забору свіжої води шляхом вдосконалення технології (зниження питомої – на
одиницю продукції – витрат води) і організація оборотного водопостачання.
Нарешті, у зв'язку з проблемою раціонального комплексного використання
природних ресурсів стає досить важливою задача вилучення цінних
компонентів зі стічних вод. У вирішенні всіх цих проблем і завдань велика
роль іонообмінних процесів.
Зростає інтерес до вивчення можливості очищення продувних і
поверхневих стічних вод на існуючих на підприємствах пом’якшення і
знесолення іонообмінних установах. Основна особливість полягає в тому, що
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підвищений солевміст стічних вод вимагає більш частої регенерації іонітних
фільтрів і призводить до збільшення обсягу регенераційних розчинів

і

промивних вод.
У схемах іонообмінного пом'якшення з попередньою реагентною
очисткою матеріальні витрати підвищуються тільки на стадії реагентної
обробки, а в роботі іонітних фільтрів не відбувається особливих змін.
Реагентна очистка не знижує солевмісту стічних вод, а лише дозволяє замінити
іони Са2+ і Mg2+на іони Na+. Тому обсяг регенераційних розчинів в схемах
знесолення

збільшується,

в

кілька

разів

скорочується

тривалість

фильтроцикла Н-катнонітних і особливо ОН-аніонітних фільтрів I ступеня.
Виявляються непридатними, а раніше практиковані методи видалення
регенераційних розчинів і промивних вод: не можна розраховувати на
можливість

скидання

регенераційних

розчинів

у

водойми,

а

шлаконакопичувачі швидко заповнюються. У зв'язку з цим особливої
важливості набуває скорочення обсягу регенераційних розчинів і промивних
вод, що підлягають утилізації, а також утилізація регенераційних розчинів.
Виявляється вельми вигідним знижувати солевміст продувочних вод, що
надходять на іонообмінну установку, до рівня солевмісту річкової (або
підземної) води, змішуючи їх, наприклад, з побутовими стічними водами,
дощовими та талими водами з низьким солевмістом або з конденсатом гріючої
пари, який на багатьох підприємствах не утилізується.
Продувні стічні води містять специфічні хімічні забруднювачі. При
пом'якшенні стічних вод останні або оборотно сорбуються на катіоніті
(катіонні домішки), або без змін (домішки аніонів та органічних сполук)
переходять в пом’якшену воду. Остання обставина обмежує вибір продувних
стічних вод, для очищення яких придатні пом’якшувальні установки. Зокрема,
в стічній воді не повинні міститися сильні окислювачі, здатні викликати
корозію обладнання, а також у великих кількостях органічні сполуки, здатні
переходити в пар внаслідок деструкції при підвищених температурах.
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У цьому відношенні більш перспективні схеми знесолення, що
дозволяють ефективно видобувати з стічних вод як катіони, так і аніони
специфічних домішок і запобігти або звести до мінімуму надходження їх в
пароенергетичну установку.
У продувних водах більшості неорганічних виробництв специфічними
забруднювачами

є,

як

правило,

звичайні

іони

(𝑁𝐻4+ , 𝑆𝑂42− , 𝐵𝑎2+ , 𝐶𝐼 − , 𝑁𝑂3− , 𝐻𝑃𝑂42− та ін.). Величина ХПО в них не перевищує
20 – 30 мг О2/л, а реагентному очищення знижує її до 15 – 20 мг О2/л. Тому
очищення продувних вод цієї категорії виробництв на пом’ягшувальних і
знесолюючих установках дуже перспективна. Такий висновок зроблено в
результаті тривалих досліджень по знесоленню продувних і поверхневих
стічних вод підприємств фосфорної і азотної промисловості [1, с.232].
Схема рекомендується до широкого застосування і при проектуванні
безстічних промислових підприємств із залученням високопродуктивних
іонообмінних установок, що живляться натомість природною водою міськими стічними водами.
Таким чином, іонообмінна установка, включена в розглянуту схему
водопостачання та знесолення 10 млн м3/рік побутових (міських) і
поверхневих стічних вод, дозволяє передбачити скидання в природні водойми
43 млн м3/рік забруднених побутових стічних вод і конденсату гріючої пари,
скоротити потребу прісної води на 42 млн м3/рік, тобто дає 42 млн м3/рік
додаткових водних ресурсів у даному промисловому районі. Цієї кількості
води достатньо для водопостачання міста з напівмільйонним населенням.
Розглянута схема доводить високу ефективність іонообмінного методу.
Технологічна екологізована схема двоступінчастого іонообмінного
знесолення стічних вод з регенерацією катіонітних фільтрів розчином сірчаної
або соляної кислоти, аніонітних фільтрів I ступеня розчином аміаку, II ступеня
– розчином їдкого натру, з повторним використанням довідмивних вод і з
виведенням на утилізацію тільки найбільш концентрованих промивних і
регенераційних розчинів [1, с. 237].
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2 Комп’ютерний розрахунок матеріального балансу процесу знесолення
2.1 Розрахунок матеріального балансу
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 вільності, розрахунок матеріальних та теплових балансів
(МТБ), знаходження параметрів стану потоку в технологічній схемі: загальних
і по компонентних витрат, складу потоків, температур і ентальпій, 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
надходження (вихідна сировини, яка задіяна в ході технологічного процесу
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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 поступають
на переробку

G

j , ВХ

, і виробничі втрати
де G j, ВХ

, а праву – маса продуктів, що покидають апарат

G

ВТР

G

j , ВИХ

[3]:

(2.3)
– масова витрата j-го потоку, що надходить в апарат, кг/с;

G j, ВИХ – масова витрата j-го потоку, що виходить за апарату, кг/с.

В даному розділі виконується комп’ютерний розрахунок матеріальних
балансів процесу знесолення продувочних стічних вод, визначення загальних
та по компонентних витрат, складів потоків.
Початкові дані до розрахунку матеріальних балансів наведено в таблиці
2.1.
Таблиця 2.1 – Початкові дані до розрахунку матеріальних балансів
Перш, ніж приступати до розрахунку матеріального балансу, необхідно
провести структурний аналіз хіміко-технологічної схеми (ХТС).
Розглянуту схему станції знесолення стічних вод можна представити у
вигляді структурної схеми, зображеної на рис. 2.1.
3
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Рисунок 2.1 – Структурна схема процесу:
1 – механічний зернистий фільтр; 2 – Н-катіонітний фільтр;
3 – декарбонізатор; 4 – ОН-аніонітний фільтр.
Складаємо матрицю суміжності:
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A=
0
0
0
0

1
0
0
0

0
1
0
0

0
0
1
0

Визначаємо матрицю шляхів:
A1=A; A2=A*A1; A3=A*A2; A4=A*A3;
C=A1|A2|A3|A4|;
D=C&C'
D=
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

В отриманій матриці D маємо всі нульові стовпчики та рядки, тому
можна сказати, що для даної схеми немає комплексів, тому немає і рециклів.
Комп’ютерний розрахунок матеріальних балансів було виконано в
спеціалізованому середовищі Aspen Plus 7.2. Розроблена схема наведена на
рис. 2.3.

3

1

4

5

2
Рисунок 2.3 – Схема
розрахунку матеріальних балансів в Aspen Plus 7.2:

1 – механічний зернистий фільтр; 2 – Н-катіонітний фільтр; 3 – реактор;
4 – декарбонізатор; 5 – ОН-аніонітний фільтр.
При складанні матеріального балансу враховуємо лише масообмінні
апарати. В даному процесі беруть участь 4 апарати (одиниць обладнання) та
додатково один реактор наведені в табл.2.2.
Таблиця 2.2 – Перелік обладнання
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Для здійснення комп’ютерного моделювання процесу вважаємо, що у
вхідному потоці «IN», катіони та аніони (мг/л) розчинені у воді (м3/год), а
вміст зважених частинок після фільтрування знижується від 40 – 50 до 5 – 8
мг/л. На виході з фільтру є два потоки: потік «DASH» містить зважені
частинки та потік «TO KATION», в якому містяться показники стічної води,
яка надходить до Н-катіонітового фільтру, де відбувається вилучення катіонів.
Відповідно до особливостей комп’ютерного моделювання в Aspen Plus 7.2
вважаємо, що на виході з фільтру виходить два потоки: потік «KATION»
(фіктивний), в якому знаходиться витрати по катіонах та потік «TO
REACTOR», в якому знаходиться показники очищеної води від катіонів до
умови вилучення (вміст Na+

30 мг/л). Надлишок оксиду вуглецю, що

утворюється із-за підкислення, видаляється за допомогою декарбонізатора
(насадковий абсорбера), після чого СО2 разом із потоком повітря виводяться
із технологічної лінії. Умови використання AspenPlus 7.2 за необхідне
потребували прийняття наступних допущень: замість декарбонізатору
поставити реактор, в якому буде відбуватися реакція розділення HCO3- на СО2
та воду (потік «TO CARB»). Після реактору потік потрапляє до розділювача
«CARBONIZ», де відбувається розділення H2O на два потоки («CO2» та потік
«TO ANION» відповідно). Далі очищена вода надходить на останню стадію
очищення, до

OH-аніонітового фільтру.

Для потреб

комп’ютерного

моделювання процесу приймаємо, що на виході з апарату виходить два
потоки: потік «ANION» (фіктивний), в якому знаходяться характеристики
вилучених аніонів та потік «CLEARH2O», в якому представлені дані цільового
потоку очищеної води з домішками Na+ та Cl- з концентраціями 30 – 35 мг/л та
20 – 25 мг/л відповідно.
Перелік речовин, що використовуються, а також їх найменування у
програмному середовищі Aspen Plus 7.2 наведено у таблиці 2.3.
Таблиця 2.3 – Перелік речовин
Після налаштування всіх апаратів, та введення всіх вхідних потоків,
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можна запустити схему на виконання, натиснувши кнопку на

панелі

інструментів, або нажавши кнопку F5.
В результаті

ми отримаємо матеріальний баланс процесу, що

наведений у таблиці 2.4 в якому наводимо лише масовий матеріальний баланс
по апаратам, а більш детальний опис по всім потокам наведений у додатку А.
Таблиця 2.4 – Матеріальний баланс процесу знесолення стічних вод

Продовження таблиці 2.4
На основі проведених розрахунків можна зробити висновок, що
матеріальний баланс процесу знесолення продувочних стічних вод системи
зворотного водоспоживання складений у спеціалізованому середовищі Aspen
Plus 7.2 розрахований вірно.
2.2 Проектний розрахунок апаратів технологічної схеми
Відповідно до технологічної схеми, яка представлена на рисунку 1.1,
основними апаратами є:
Механічний фільтр, H-катіонітний фільтр, декарбонізатор та

OH-

аніонітний фільтр.
Для визначення основних розмір та технологічних показників
вищезазначених апаратів
2.2.1 Розрахунок механічного фільтра
Основними показниками роботи механічного фільтру в технологічній
схемі є площа фільтрування, швидкість фільтрування та геометричні розміри.
Відповідно до вихідного завдання вихідними даними є:
Таблиця 2.5 – Вихідні дані для розрахунку механічного фільтру
Необхідна площа фільтрування (м2) визначається за формулою [4]:
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Вибираємо площу фільтру, що випускаються серійно заводами, з
округленням отриманого значення у бік збільшення (𝐹 ′ < 𝐹).
Встановлюємо

стандартний

однокамерний

фільтр

з

площею

фільтрування 𝐹 = 9.1 м2 , діаметром 𝐷 = 3400 мм та висотою фільтруючого
шару 1000 мм.
Витрата води на розпушення фільтру, м3:
де 𝑖 – інтенсивність розпушення фільтра, л/(с ∙ м2 ); Приймаємо, що 𝑖 =
10.
𝑡розп – тривалість розпушення фільтра, хв. Приймаємо, що 𝑡розп = 5.
Витрата води на відмивання фільтру шляхом здійснення подачі потоку
технічної води зі швидкістю 4м/с протягом 5хв., м3:
де 𝜔відм – швидкість відмивання фільтру, м/год; Приймаємо, що 𝜔відм =
4.
𝑡відм – тривалість відмивання фільтру, хв. Приймаємо, що 𝑡відм = 5.
Приймемо, що кількість відмивань фільтра на добу складає 𝑚 = 2.
Годинна витрата води на власні нестатки фільтра, м3/год:
Продуктивність фільтра з урахуванням витрати води на власні нестатки,
м3/год:
Дійсна швидкість фільтрування при роботі фільтра, м/год:
2.2.2 Розрахунок H-катіонітового фільтра першого ступеня
Основними показниками роботи H-катіонітового фільтру першого
ступеня в технологічній схемі є площа фільтрування, швидкість фільтрування
та геометричні розміри.
Відповідно до вихідного завдання вихідними даними є:
Таблиця 2.6 – Вихідні дані для розрахунку H-катіонітового фільтру

Продовження таблиці 2.6
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Визначимо необхідну площу фільтрування (м2) при швидкості
фільтрування 15 м/год [4, с.25]:
Вибираємо стандартний фільтр з площею фільтрування 𝐹 = 9.1 м2 ,
діаметром 𝐷 = 3400 мм та висотою фільтруючого матеріалу ℎш = 2.5 м.
Дійсна швидкість фільтрування, м/год:
Як завантажений матеріал приймаємо сильнокислотний катіоніт КУ-2-8.
Розрахункова обмінна ємність катіоніту Eкат = 520 г-екв/м3.
Добова продуктивність фільтру, м3/год:
де 𝑛 – кількість фільтрів на лінії.
Кількість катіоніту КУ-2-8, яку необхідно завантажити у фільтри, у тому
числі і резервний, м3:
Об’єм катіоніту в повітряно-сухому стані, м3:
Маса повітряно-сухого катіоніту, завантаженого у фільтри, т:
Концентрація катіонів, мг-екв/л:
𝐶 = 𝐶𝑎 + 𝑀𝑔 + 𝑁𝐻4 + 𝑁𝑎 + 𝐾 + 𝐹𝑒 = 4.5 + 1.7 + 5.8 + 3 + 3 + 0 = 18
Тривалість фільтрування, год.:
Добове число регенерацій, рег/доб:
Витрата 100%-го HCI на одну регенерацію, кг:
Витрата 32%-го HCI на одну регенерацію, кг:
На одну регенерацію буде потрібно наступна кількість 32%-го
регенераційного розчину, м3:
Добова витрата 32%-го HCI, кг:
На одну регенерацію буде потрібно наступна кількість 5%-го
регенераційного розчину, кг:
На одну регенерацію буде потрібно наступна кількість 5%-го
регенераційного розчину, м3:
Кількість води на приготування регенераційного розчину, м3:
Тривалість пропуску регенераційного розчину, год.:
де 𝜔1 – швидкість регенераційного потоку, м/год. Приймаємо, що 𝜔1 =
5.
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Витрата води на відмивання при питомій витраті води, м3:
Тривалість відмивання, год.:
де 𝜔2 – швидкість відмивочного потоку, м/год. Приймаємо, що 𝜔2 = 5.
Приймаємо, що час розпушення рівний 𝑡3 = 10 хв.
Витрата води на розпушення, м3:
де 𝑖 – інтенсивність подачі води, л/(с·м)2. Приймаємо, що 𝑖 = 3.
Загальна тривалість регенерації, год.:
Сумарна витрата води на власні нестатки, м3/год.:
Годинна витрата води на власні нестатки, м3/год.:

2.2.3 Розрахунок декарбонізатора
Основними показниками роботи декарбонізатору в технологічній схемі
є продуктивність установки, питома витрата повітря та геометричні розміри.
Відповідно до вихідного завдання вихідними даними є:
Таблиця 2.7 – Вихідні дані для розрахунку декарбонізатору
Вміст CO32- у воді (карбонатна твердість), що надходить на
декарбонізатор, мг-екв/дм3 [4, с.23]:
Вміст CO2 у воді, що подається на декарбонізатор, мг/дм3:
Залишковий вміст вуглекислоти у воді з декарбонізатора, мг/дм3:
Кількість вуглекислоти, що підлягає видаленню з декарбонізатора,
кг/год:
Необхідну поверхню насадки, що забезпечує заданий ефект видалення
вуглекислоти, м2:
Визначимо об’єм насадки при безладному завантажені кілець, м3:
Площа поперечного перерізу декарбонізатора, м2:
де 60 – оптимальна густина зрошення насадки , м3/(м2·год).
Висота насадки, м:
Витрата повітря, м3/год:
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Сумарний опір проходу повітря через декарбонізатор, мм.вод.ст.:
де 𝛿 – опір насадки з кілець Рашига 25×25×3 мм на 1 м висоти шару,
мм.вод.ст.. Приймаємо, що 𝛿 = 30.
𝐶– опір проходу повітря констуктивних елементів декарбонізатора,
мм.вод.ст. Приймаємо, що 𝐶 = 40.
2.2.4 Розрахунок OH-аніонітового фільтра першого ступеня
Основними показниками роботи OH-аніонітного фільтру першого
ступеня в технологічній схемі є площа фільтрування, швидкість фільтрування
та геометричні розміри.
Відповідно до вихідного завдання вихідними даними є:
Таблиця 2.7 – Вихідні дані для розрахунку OH-аніонітного фільтру
Продовження таблиці 2.7
Визначимо необхідну площу фільтрування (м2) при швидкості
фільтрування 15 м/год [4, с.24]:
Вибираємо стандартний фільтр з площею фільтрування 𝐹 = 9.1 м2 ,
діаметром 𝐷 = 3400 мм та висотою фільтруючого матеріалу ℎш = 2.5 м.
Дійсна швидкість фільтрування, м/год:
Як завантажений матеріал приймаємо слабоосновний аніоніт АН-31.
Розрахункова обмінна ємність аніоніту Eан = 1280 г-екв/м3.
Добова продуктивність фільтру, м3/год:
де 𝑛 – кількість фільтрів на лінії.
Кількість аніоніту АН-31, яку необхідно завантажити у фільтри, у тому
числі і резервний, м3:
Об’єм аніоніту в повітряно-сухому стані, м3:
Маса повітряно-сухого аніоніту, завантаженого у фільтри, т:
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Концентрація аніонів, мг-екв/л:
Тривалість фільтрування, год.:
Добове число регенерацій, рег/доб:
Витрата 100%-го NaOH на одну регенерацію, кг:
Витрата 42%-го NaOH на одну регенерацію, кг:
На одну регенерацію буде потрібно наступна кількість 42%-го
регенераційного розчину, м3:
Добова витрата 42%-го NaOH, кг:
На одну регенерацію буде потрібно наступна кількість 4%-го
регенераційного розчину, кг:
На одну регенерацію буде потрібно наступна кількість 4%-го
регенераційного розчину, м3:
Кількість води на приготування регенераційного розчину, м3:
Тривалість пропуску регенераційного розчину, год.:
де 𝜔1 – швидкість регенераційного потоку, м/год. Приймаємо, що 𝜔1 =
5.
Витрата води на відмивання при питомій витраті води, м3:
Тривалість відмивання, год.:
де 𝜔2 – швидкість відмивочного потоку, м/год. Приймаємо, що 𝜔2 = 5.
Приймаємо, що час розпушення рівний
Витрата води на розпушення, м3:
де 𝑖 – інтенсивність подачі води, л/(с·м)2. Приймаємо, що 𝑖 = 3.
Загальна тривалість регенерації, год.:
Сумарна витрата води на власні нестатки, м3/год.:
Годинна витрата води на власні нестатки, м3/год.:
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3 Автоматизований розрахунок іонообмінного апарату
3.1 Технічне завдання на розробку обчислювального модуля
Розробити обчислювальний модуль призначений для комп’ютерного
перевірочного розрахунку основних технологічних параметрів іонообмінного
фільтру та розподілу концентрації іонів у твердій та рідкій фазі (у іоніті та воді
відповідно) по довжині фільтру та у часі.
Вихідними даними для розрахунку є:
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1. Коефіцієнт молекулярної дифузії Dm, м2/год.
2. Коефіцієнт ефективної дифузії у воді Dl1, м2/год.
3. Діаметр частинок d, м.
4. Витрата води, що очищається V, м3/год.
5. Висота нерухомого шару іоніту L, м.
6. Міжрегенераційний період T, год.
7. Діаметр фільру DA, м.
8. Ефективна лінійна швидкість ν, м/год.
9. Розрахункова обмінна ємність AA, мг-екв/мл.
10. Порізність шару іоніту ε, б/р.
11. Концентрації домішок на вході:
 в іоніті a0, мг-екв/мл;
 у воді с0, мг-екв/мл;
Результатами розрахунку є:
1. Основні технологічні параметри фільтру:
 Критерій Рейнольдса Re;
 Дифузійний критерій Прандтля Pr;
 Ефективний критерій Нуссельта Nu;
 Коефіцієнт зовнішньої масовіддачі β1, 1/год
 Коефіцієнт внутрішнього масопереносу β2, 1/год.
 Коефіцієнт ефективної дифузії в іоніті D2, м2/год.
2. Розподіл концентрації іонів у іоніті по висоті фільтру та в часі.
Графічне представлення у вигляді 3D поверхні.
3. Розподіл концентрації іонів у воді по висоті фільтру та в часі.
Графічне представлення у вигляді 3D поверхні.
Для

розробки

програмного

модуля

було

обрано

середовище

PTC Matcad 14.0 M035.
3.2 Математичне забезпечення обчислювального модуля
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Об’єктом моделювання є іонообмінний фільтр із нерухомим прошарком
іоніту, що застосовується для вилучення переважно неорганічних домішок із
стічних вод хімічних виробництв (зменшення солевмісту). Іонообмінний
фільтр – вертикальна колонна, що заповнена нерухомим прошарком іоніту
(катіоніту – для поглинання катіонів або аніоніту – для поглинання аніонів).
Здійснення іонного обміну у нерухомому прошарку може здійснюватися як
прямотоком так і противотоком поступленням рідини (стічної води). По мірі
рухання води крізь прошарок в першу чергу будуть насичуватися перші
прошарки, що вступили у контакт з іонітом.
Математична модель процесу іонного обміну на свіжоприготовленному
іоніті включає такі рівняння, що описують:
 процес переносу речовини в рідкій фазі (воді):
(3.1)
 процес переносу речовини у твердій фазі (іоніті):
(3.2)
 рівновагу в системі (ізотерма Нікольського):
(3.3)
Для рішення система рівнянь (1-3) доповнена такими початковими й
граничними умовами по рідкій і твердій фазам відповідно:
(3.4)
(3.5)
(3.6)
Використано такі умовні позначення:
a, c – концентрація іонів (сумарний солевміст) в іоніті та воді відповідно,
мг-екв/мл;
a0, c0 – початкова концентрація іонів в іоніті та воді відповідно, мг-екв/мл;
a*, c * – рівноважна концентрація іонів в іоніті та воді, мг-екв/мл;
AA – динамічна обмінна ємність іоніту, мг-екв/мл;
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Dl1 – ефективний коефіцієнт подовжньої дифузії у рідкій фазі, м2/год;
D2 – ефективний коефіцієнт дифузії домішок у пористому середовищі, м2/год;
Kij – концентраційна константа обміну для ізотерми Нікольського;
1 – коефіцієнт зовнішньої масовіддачі, 1/год;
2 – коефіцієнт внутрішнього масопереносу, 1/год;
x – координата (початок відрахунку – місце введення в аппарат рідкої фази,
(0 < x < L), м;
L – довжина (висота) прошарку іоніту, м;
t – час (0 < t < T), ч;
T – міжрегенераційний період (корисний термін процесу), год;
 – пористість прошарку іоніту (для стандартних промислових іонітів
 = 0.4;)
u – приведена швидкість плину рідини у фільтрі, м/год.

При цьому прийняті наступні припущення:
 процес іде в ізотермічних умовах;
 забезпечується встановлення адсорційно-десорбційної рівноваги;


частки адсорбенту мають сферичну форму;

 процес здійснюється у змішанодифузійній області.
Розрахунок коефіцієнта зовнішньої масовіддачі (якщо він невідомий
апріорі) здійснюється за рівнянням:
(3.7)
де Nu – критерій Нуссельта, причому
(3.8)
умовні позначення наступні:
Dр – молекулярний коефіцієнт дифузії у рідкій фазі, м2/год;
d – діаметр часток, м;
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Nuе – ефективний критерій Нуссельта, що визначається за наступними
рівняннями:
1) для 2 < Re

е

< 30 і 0.62 < Pr < 3000, де Reе – ефективний критерій

Рейнольдса, визначається за формулою:
(3.9)
де Re – критерій Рейнольдса;
 – щільність рідини, кг/м3;
 – динамічна в’язкість рідини, Па·с;

Pr – дифузійний критерій Прандля:
(3.10)
Тоді основна розрахункова залежність:
(3.11)
2) для 0.01 < Re < 2.0 основна залежність:
(3.12)
3) для 30 < Re < 80000 і 0.6 < Pr < 3600 ефективний критерій Нуссельта
визначається за рівнянням:
(3.13)
Ефективний коефіцієнт подовжньої дифузії у рідкій фазі (Dl1) може бути
знайдений із критерію Пекле (Pe) для значень критерію Рейнольдса

Re

= 0.5 - 6.9:
(3.14)
Значення ефективного коефіцієнта дифузії у пористому середовищі (D2)
і коефіцієнта внутрішнього масопереноса (2) визначаються за такими
емпіричними залежностями:
(3.15)
(3.16)
Розрахунок процесу іонного обміну в нерухомому прошарку іоніту,
заснований на рішенні математичної моделі, що надає можливість розрахувати
концентрації забруднюючих речовин у стічній воді з урахуванням
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гідродинамічної структури потоків і кінетики процесу, а також технологічних
умов проведення процесу.
Моделюючий алгоритм базується на методі прогонки, який після заміни
диференціальних рівнянь другого порядку за допомогою кінцевих різниць
перейдемо до алгебраїчних рівнянь. Запишемо рівняння процесу переносу
речовини в рідкій фазі (3.1) в кінцевих різницях:
(3.17)
Аналогічні перетворення зробимо для рівняння процесу переносу
речовини у твердій фазі (3.2):

(3.18)
де dx – градієнт довжини, м;
dt – градієнт часу, год.
Після

певних

математичних

перетворень

визначимо

наступні

коефіцієнти:
Для рівняння (3.17):
Для рівняння (3.18):
Із врахуванням коефіцієнтів, рівняння (3.17-3.18) набуде вигляду:
(3.20)
де A, B, C, F – коефіцієнти, y – змінна, k – індекс за часом, i – індекс по
координаті x.
Система

рівнянь,

яку

необхідно

розв’язати

після

необхідних

перетворень набуде вигляду:

(3.21)
Рішення рівнянь (3.19-3.20) будемо шукати у вигляді:
(3.22)
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де 𝛼𝑖+1 , 𝛽𝑖+1 – невідомі поки коефіцієнти. Звідси найдемо:
Підставляючи отримані вирази для 𝑦𝑖 , 𝑦𝑖−1 в рівняння (3.21), приходимо
при 𝑖 = 1, 2, … , 𝑁 − 1 до рівняння:
Останнє рівняння буде виконано, якщо коефіцієнти 𝛼𝑖+1 , 𝛽𝑖+1 вибрати
такими, щобвирази у квадратних дужках не перетворювалися в нуль. А саме
потрібно:
(3.23)
Відношення (3.23) представляє собою нелінійні різницеві рівняння
першого порядку. Для їх рішення потрібно задати початкові умови 𝛼1 , 𝛽1 .
Знаходження коефіцієнтів 𝛼𝑖+1 , 𝛽𝑖+1 по формулі (3.23) називається
прямою прогонкою. Після того коли прогоночні коефіцієнти 𝛼𝑖+1 , 𝛽𝑖+1
знайдені, то загальний розв’язок знаходимо за рекурентною формулою (3.22),
починаючи з 𝑖 = 𝑁 − 1. Для початку, по цій формулі потрібно знайти 𝑦𝑁 :
Після чого знаходимо 𝑦𝑖 по формулі:
(3.25)
Знаходження 𝑦𝑁 та 𝑦𝑖 за формулами (3.24), (3.25) називається зворотною
прогонкою.
Рівноважні концентрації у воді та іоніті розраховуються за ізотермою (3.3).
3.3 Реалізація розрахунку в середовищі MathCad
Вихідними даними для розрахунку іонообмінного фільтру є:
Коефіцієнт молекулярної дифузії ― Dm = 6.4·10-6 м2/год.
Коефіцієнт ефективної дифузії у воді Dl1 = 0.0671 м2/год.
Діаметр частинок d = 0.001м.
Витрата води, що очищається V = 139 м3/год.
Висота нерухомого шару іоніту L = 2.5 м.
Міжрегенераційний період T = 22 год.
Діаметр фільру DA = 3.4 м.
Ефективна лінійна швидкість ν = 15.31м/год.
Розрахункова обмінна ємність AA = 1.2 мг-екв/мл.
Порізність шару іоніту ε = 0.4 б/р.
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Концентрації ддомішок на вході:
 в іоніті a0 = 0 мг-екв/мл;
 у воді с0 = 0.0118 мг-екв/мл;
Густина води ρ = 1000 кг/м3.
Динамічна в’язкість води η = 0.1 Па·с.
Розрахуємо критерій критерій Рейнольдса за формулою (3.9):
Ефективний критерій Рейнольдса:
Розрахуємо дифузійний критерій Прандтля за формулою (3.10):
Розрахуємо ефективний критерій Нуссельта за формулою (3.12):
Розрахуємо критерій Нуссельта за формулою (3.8):
Розрахуємо коефіцієнт зовнішньої масовіддачі (1/год) за формулою
(3.7):
Розрахуємо коефіцієнт ефективної дифузії у пористому середовищі
(м2/год) за формулою (3.15):
Розрахуємо коефіцієнт внцтрішнього масопереносу (1/год) за
формулою (3.16):
Всі розраховані значення відповідають технологічному регламенту,
тому вважаємо, що вони розраховані вірно.
Для створення обчислювального розподілу концентрації іонів по
висоті фільтру та у часі за методом прогонки використаємо програмне
середовище

MathCAD,

в

якому

виконаємо

розрахунок

системи

диференціальних рівнянь. Повний розрахунок в середовищі наведений в
додатку В.
В наступних рисунках наведений розподіл концентрації іонів по висоті
фільтру та в часі. Детальний розрахунок неведений в обчислювальному модулі
(див. Додаток Б).
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Рисунок 3.1 ― Розподіл концентації іонів у рідкій фазі (воді) по висоті
фільтру та у часі.
Рисунок 3.2 ― Розподіл концентації іонів у твердій фазі (іоніті) по
висоті фільтру та у часі
Розглянутий програмний модуль дозволяє користувачу швидко та якісно
зробити розрахунки за даною математичною моделлю.
Отже, використавши програмне середовище Matcad був створений
програмний модуль для розрахунку іонообмінного фільтру

розподілу

концентрації іонів у твердій та рідкій фазі (у іоніті та воді відповідно) по
довжині фільтру та у часі.
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4. Автоматизація процесу знесолення продувочних стічних вод
4.1 Визначення контурів системи автоматизації
Розробка системи автоматизації виробництва є одним із найважливіших
етапів його проектування, оскільки забезпечує контроль за якістю продукції,
раціональним використанням сировини та енергії, дозволяє мінімізувати
використання ручної праці на небезпечних об’єктах. Це особливо актуально
для хімічних виробництв, які найчастіше використовують вогне

та

вибухонебезпечні речовини, працюють в умовах підвищеної екологічної
небезпеки і потребують значних затрат енергії.
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Метою процесу знесолення продувочних стічних вод системи
зворотного водоспоживання є отримання на виході установки очищеної
стічної води від механічних домішок та нормалізованою концентрацією іонів
та катіонів придатної для повторного споживання, на яку впливають
швидкість фільтрування, тривалість фільтрування, рівень pH на виході з
апаратів та технологічні параметри фільтрів та декарбонізатора.
Оскільки в процесі очищення стічних вод використовуються шкідливі
речовини, то для надійної експлуатації обладнання, підтримки оптимальних
технологічних

параметрів,

раціонального

використання

обладнання,

отримання якісного вихідного продукту, підтримки потрібної концентрації,
витрати вхідних компонентів, розробка і впровадження системи автоматизації
є надзвичайно важливою оскільки повинна забезпечувати показник заданої
якості води яка поступає на очищення тому необхідно передбачити контроль
та регулювання входів та виходів, витрати та концентрації.
Аналіз

технологічної

схеми

показав,

що

для

нормального

функціонування схеми необхідно:
 контролювати та регулювати витрату стічної води на вході в механічний
зернистий

фільтр,

Н-катіонітний

фільтр,

декарбонізатор

та

ОН-аніонітний фільтр;
 контролювати та регулювати витрату 5%-го розчину НСІ на вході в
Н-катіонітний фільтр;
 контролювати та регулювати витрату 4%-го розчину NaOH на вході в
OН-аніонітний фільтр;
 контролювати

та

регулювати

витрату

повітря

на

вході

в

декарбонізатор;
 контролювати та сигналізувати рівень pH стічної води на виході з
Н-катіонітного та ОН-аніонітного фільтрів;
 контролювати концентрацію Na+ та CI- на виході з Н-катіонітного та
ОН-аніонітного фільтрів відповідно.
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Для обраних параметрів було визначено необхідну точність вимірювання
і регулювання (норми технологічного режиму) та діапазони їх можливої зміни.
Ці дані наведено в таблиці 4.1.
Таблиця 4.1 – Параметри регулювання та контролю виробництва

Продовження таблиці 4.1
Згідно таблиці розроблена схема автоматизації процесу знесолення води
і представлена на плакаті 2.
4.2 Вибір технічних засобів автоматизації
Засоби

автоматизації

підбирають,

враховуючи

особливості

технологічного режиму. При цьому слід дотримуватися наступних правил :
– для регулювання однакових параметрів технологічного процесу
застосовуємо однотипні засоби автоматизації;
– клас точності приладів повинен відповідати технологічним вимогам;
– діапазон вимірювання приладів повинен відповідати діапазону
технологічних параметрів, що регулюються.
При виборі технічних засобів автоматизації слід вибрати електричні
пристрої, так як вони забезпечують високу швидкодію при керуванні
технологічним

об'єктом, мінімальне запізнення при передачі сигналу на

відстань до операторних приміщень і високу точність при вимірюванні
технологічних параметрів.
Прилади для контурів були обрані з каталогів фірм виробників
технічних засобів автоматизації [……].
Специфікацію на технічні засоби автоматизації представлено у додатку Б.

4.3. Опис схеми автоматизації
Контроль та регулювання витрати
В якості первинного перетворювача витрати в контурах 1 – 15
встановлюємо звужуючий пристрій ― діафрагма ДКС-0.6-65 (поз. 2-1, 3-1, 5Вик
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1, 7-1, 9-1), та, різниця тисків вимірюється мембранним дифманометром ДМТ3583-М2 (поз.2-2, 3-2, 5-2, 7-2, 9-2) та 3583-М12 (поз.6-2) в яких верхня межа
надлишкового тиску 250мПа. Та 630 мПа відповідно. Для регулювання та
контролю витрати використовуємо вимірювач ПІД-регулятор ТРМ 10А; ПІД
законом регулювання з вхідним сигналом 0-5, 0-4, 0-20 мА та вихідним
сигналом 4-20 мА. (поз.2-3, 3-3, 5-3, 6-3, 7-3, 9-3)Регулятор здійснює
регулюючий вплив на відповідний електричний виконавчий механізм МЕО40/10-0.25-99К з вхідним сигналом 4-20мА та вихідним сигналом: 3 фази 380В
(поз.2-4, 3-4, 5-4, 7-4), який переміщає регулюючий орган та змінює потік
речовини.
Для контролю та регулювання подачі повітря використовуємо
аналогічні прилади але в якості звужуючого пристрою, який встановлено на
трубопроводі – діафрагму ДКС-10-300 (поз.6-1) а різницю тисків вимірюємо
мембранним дифманометром 3583-М12 (поз.6-2).
Контроль та сигналізація рівня pH
Для контролю та сигналізації рівня pH стічної води в контурах 7 та 16
було обрано комбінований pH-метр-іономір для безперервного вимірювання
PH-0253 (поз.1-1, 1-3, 4-1, 4-3, 8-1, 8-3), який призначений для визначення у
водних розчинах активності іонів водню (pH). Датчик приладу з плоскими
електродами, безпосередньо врізається в трубопровід, або стінку судини, не
створюючи перешкод потоку рідини. Діапазон вимірювання рівня pH від 0 до
14. Межа допустимої основної похибка складає 0.01 одиниці pH. При
досягненні певного значення pH у водному розчині, мікроконтролер подає
звуковий сингал.
Контроль концентрації Na+ та CI-.
Для контролю концентрації Na+ та CI- у ко нтурах 7 та 16 відповідно було
обрано pH-метр-іономір для безперервного вимірювання PH-0253 (поз.1-1, 13, 4-1, 4-3, 8-1, 8-3),, який призначений для визначення концентрації
(активності) іонів. Датчик приладу з плоскими електродами, безпосередньо
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врізається в трубопровід, або стінку судини, не створюючи перешкод потоку
рідини. Діапазон вимірювання концентрації від 3·10-3 до 5·104 мг/л. Межа
допустимої відносної похибки складає 3%.
Розроблена схема автоматизації, забезпечить ведення технологічного
процесу, згідно технологічного регламенту.

5 Економічно-організаційні розрахунки процесу знесолення та
очистки стічних вод
У цеху знесолення стічних вод працюють 32 особи. Перелік осіб, що
працюють в даному відділенні наведено в таблиці 1. Тобто, явочна чисельність
персоналу: Чявочна(за зміну) = начальник зміни(1) + технолог(1) + робочі(3) +
лаборант(1) + апаратник(1) + електрик (1)=8 людей.
(5.1)
де Р – число робочих місць(на 1 зміну); Ч – кількість робочих змін
Чисельність за списком характеризує потреби підприємства у кадрах і
крім наявної чисельності включає додаткову кількість для заміни тих хто у
відпустці, хворіє або відсутній з поважної причини.
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Кількість працюючих за списком:
(5.2)
де Чя –чисельність явочна; Трц – час роботи цеху (365 днів оскільки
режим роботи цеху неперервний); Трр – кількість робочих днів 1 працівника
на рік, враховуючи вихідні та відпустку.
Таблиця 5.1 – персонал цеху знесолення стічних вод
Відповідно до норм технологічного проектування режим роботи
працівника в умовах безперервного робочого тижня при нормальних умовах
праці становить 40 годин (5 робочих днів по 8 годин).
Для розрахунку необхідної кількості бригад розраховуємо фактичну
тривалість роботи(фактично відпрацьований час) цеху за рік:
(5.3)
де Тсв – кількість святкових днів на рік; Ттижн – кількість робочих годин на
тиждень.
Розраховуємо

необхідну

кількість

бригад

для

забезпечення

безперервності роботи цеху
(5.4)
де Тр – річна тривалість роботи цеху;
Отже, для продуктивності роботи цеху необхідно 4 бригади.
Графік змін на підприємстві: 1-а зміна: 6:00 – 14:00;
2-а зміна: 14:00 – 22:00; 3-я зміна 22:00 – 6:00.
Складаємо графік змінності (таблиця 5.2)
Таблиця 5.2 – Графік змінності основних робочих працівників
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Таблиця 5.3 – Нарахування зарплати виробничого персоналу в залежності від
посади
Отже, річний фонд заробітної плати(ЗПрічна) становить 1 630 400 грн/рік
грн/рік
Відрахування на соціальні заходи здійснюється за встановленими
законодавством ставками від витрат на оплату праці і складає 22%.
(5.5)
Тоді нарахування на заробітну плату: 1 745 088 - 1 430 400 = 314 688 грн
Визначимо середньорічну тривалість виробничого циклу та річний
випуск продукції
(5.6)
де Твц – тривалість виробничого циклу; Тр – річна тривалість роботи цеху.
(5.7)
де Твц – тривалість виробничого циклу; Тр – річна тривалість роботи цеху; n –
кількість одиниць продукції за 1-н виробничий цикл (220 кг).
Отже, річний випуск продукції складає 1950,2 т знесоленої води
Затрати на сировину зручно привести у вигляді таблиці 5.4.
Таблиця 5.4 – Розрахунок вартості сировини для знесолення стічних вод

Отже, затрати на сировину Зс = 3 562 000
Підприємство працює цілодобово 365 днів на рік, з яких 15 днів
виділяється на обслуговування, ремонт обладнання (ТОРО). Розрахуємо
вартість

електроенергії

за

двозонним

тарифом.

Двійковий

тариф

розподіляється таким чином: денний період (з 7 год. до 23 год.) – тарифний
коефіцієнт складає 1.4, нічний період (з 23 год. до 7 год.) – 0,3.
Загальна потужність становить 20 кВт/год.
(5.15)
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Таблиця 5.5 - Розрахунок вартості підприємства знесолення стічних вод
Сумарна вартість ОЗ:
ОЗ = 3 562 000+ 1 745 088 = 5 307 088 грн

(5.16)

Розраховуємо амортизацію основних фондів:
а) будівлі: плановий термін експлуатації будівель – 10 років, тому:
(5.17)
б) обладнання: плановий термін експлуатації – 5 років, тому:
(5.18)
в) нематеріальні активи: плановий термін експлуатації-4 роки, тому:
(5.19)
(5.20)
Таблиця 5.6 – Сумарні затрати цеху знесолення стічних вод
Розрахуємо собівартість річного випуску продукції:
(5.21)
Собівартість одиниці продукції:
(5.22)
Ринкова ціна 5900 грн/т
(5.23)
Прибуток:
(5.24)
Рентабельність виробництва(цеху):
(5.25)
Капіталовкладення:
(5.26)
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Період повернення капіталовкладень:
(5.27)
Ефективність цеху:
(5.28)
Фондовіддача:

(5.29)

Фондоємність:

(5.30)

Економічно-організаційні розрахунки після автоматизації ділянки
знесолення продувочних стічних вод
Після проведення автоматизації у цеху знесолення стічних вод
працюють 24 осіби. Перелік осіб, що працюють в даному відділенні наведено
в таблиці 1. Тобто, явочна чисельність персоналу: Чявочна(за зміну) = начальник
зміни(1) + інженер з управління автоматизованими системами(1) +технолог(1)
+ робочий(2) + електрик (1)= 6 людей.
(5.31)
де Р – число робочих місць(на 1 зміну); Ч – кількість робочих змін.
Чисельність за списком характеризує потреби підприємства у кадрах і
крім наявної чисельності включає додаткову кількість для заміни тих хто у
відпустці, хворіє або відсутній з поважної причини.
Кількість працюючих за списком:
(5.32)
де Чя –чисельність явочна; Трц – час роботи цеху (365 днів оскільки режим
роботи цеху неперервний);

Трр – кількість робочих днів 1 працівника на рік,

враховуючи вихідні та відпустку.

Таблиця 5.7 – персонал цеху знесолення стічних вод
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Відповідно до норм технологічного проектування режим роботи
працівника в умовах безперервного робочого тижня при нормальних умовах
праці становить 40 годин (5 робочих днів по 8 годин).
Для розрахунку необхідної кількості бригад розраховуємо фактичну
тривалість роботи(фактично відпрацьований час) цеху за рік:
(5.33)
де Тсв – кількість святкових днів на рік; Ттижн – кількість робочих годин на
тиждень.
Розраховуємо

необхідну

кількість

бригад

для

забезпечення

безперервності роботи цеху
(5.34)
де Тр – річна тривалість роботи цеху;
Отже, для продуктивності роботи цеху необхідно 4 бригади.
Графік змін на підприємстві: 1-а зміна: 6:00 – 14:00; 2-а зміна:
14:00 – 22:00; 3-я зміна 22:00 – 6:00.
Складаємо графік змінності(таблиця 5.8)

Таблиця 5.8 – Графік змінності основних робочих працівників
Таблиця 5.9 – Нарахування зарплати виробничого персоналу в залежності від
посади
Отже, річний фонд заробітної плати(ЗПрічна) становить 1 430 000 грн/рік
Відрахування на соціальні заходи здійснюється за встановленими
законодавством ставками від витрат на оплату праці і складає 22%.
(5.35)
Тоді нарахування на заробітну плату: 1 745 280 - 1 224 000 = 269 280 грн.
Визначимо середньорічну тривалість виробничого циклу та річний
випуск продукції
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(5.36)
де Твц – тривалість виробничого циклу; Тр – річна тривалість роботи цеху.
(5.37)
де Твц – тривалість виробничого циклу; Тр – річна тривалість роботи цеху; n –
кількість одиниць продукції за 1-н виробничий цикл (220 кг).
Отже, річний випуск продукції складає 1950,2 т
Затрати на сировину зручно привести у вигляді таблиці 5.10.
Таблиця 5.10 – Розрахунок вартості сировини для знесолення стічних вод
Отже, затрати на сировину: Зс = 4 445 000
Підприємство працює цілодобово 365 днів на рік, з яких 15 днів
виділяється на обслуговування, ремонт обладнання (ТО, РО). Розрахуємо
вартість

електроенергії

за

двозонним

тарифом.

Двійковий

тариф

розподіляється таким чином: денний період (з 7 год. до 23 год.) – тарифний
коефіцієнт складає 1.4, нічний період (з 23 год. до 7 год.) – 0,3.
Загальна потужність становить 25 кВт/год.
(5.45)

Таблиця 5.11 - Вартість основних фондів підприємства з знесолення стічних
вод

Продовження таблиці 5.11
Сумарна вартість ОЗ:
(5.46)
Розраховуємо амортизацію основних фондів:
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а) будівлі: плановий термін експлуатації будівель – 10 років, тому:
б)
А обладнання: плановий термін експлуатації – 10 років, тому:
1
в)
= нематеріальні активи: плановий термін експлуатації-4 роки, тому:
А
2
А
=
О
=
Таблиця
5.12 – Сумарні затрати цеху знесолення стічних вод
3Ф
Розрахуємо
собівартість річного випуску продукції:
=
Т
О
А
е
Ф
1О
к

=85060+4749054+1493280=6327394
грн/рік
С

(5.51)

+
р
с
Ф
Т
Собівартість
одиниці продукції:
і
еп
С
ч
=
А
кТ
о2с
н
е
д
Ринкова
а ціна:6000 грн/т:
+
2к
п
=
6с
=

Ц=1927,2∙6000=11563200
=А+ОбЗ=А+ОбЗ+ФОП= грн/рік

(5.53)

0А
п
Прибуток:
С
03=
4
П=Ц−С=11563200−6242334=5320866 грн/рік
р0=26000+46560+12500=85060
грн/рік
(5.50)
6
і5
виробництва(цеху):
0Рентабельність

(5.54)

ч
Р
610
н
=
00
Капіталовкладення:
а0=26000 грн/рік
(5.47)
К=ОФ+ОЗ=840 600 + 6 055 280=7 017 934 грн
В
П
10
Період повернення капіталовкладень:
рС
04
Т
і=
=465600
грн/рік
(5.48) (5.49)
=12500
грн/рік
=
ч
Ефективність цеху:
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Фондовіддача:
Ф
В
Фондоємність:
=

ФЄ =

1
ФВ

=

1
2,43

= 0,411 грн/грн

(5.60)

В
Зведемо всі розраховані показники до таблиці 5.13.
О
б
Ф
=
Таблиця 5.13 – Порівняльна характеристика основних техніко-економічних
1показників цеху знесолення продувочних стічних вод
1
Таким чином, після автоматизації ділянки знесолення стічних вод,
5
підвищилися
його кількісні показники, а саме:
6
3

- прибуток збільшився на 502 080 грн / рік,

2

- рентабельність підприємства підвищилася на 11%,

0

- собівартість продукції зменшилася на 224: 300 грн / рік,

0

- коефіцієнт економічної ефективності збільшився на 0,1%,

4

- термін повернення капіталовкладень з 1,53 року зменшився до 1,42

7

року.

До кількісних показників відносимо вартість основних засобів
4
підприємства,
яка зменшилася на 222 080 грн.
9
Витрати на електроенергію, збільшилися за рахунок використання
0
додаткового
обладнання і складають 60688 грн / рік.
5
При оцінці діяльності підприємства значущим показником є
4
рентабельність.
Це відношення отриманого
=2,42грн/грн
(5.59) прибутку до витрат. Дане
виробництво має рентабельність 85%. До автоматизації рентабельність
виробництва становила 74%, отже, можна зробити висновок, що після
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автоматизації

виросли

його

кількісні

показники,

а

виробництво

є

прибутковим.

6 Охорона праці на ділянці знесолення продувочних стічних вод
Виходячи з аналізу технологічної частини проекту видно, що на об’єкті
знаходяться в обігу небезпечні, шкідливі, токсичні, горючі і вибухонебезпечні
речовини. Також на даному об’єкті передбачається використання електричної
та теплової енергії.

Вик

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

ХА 3108 1490 001

Арк

57

Проект виконано згідно вимог охорони праці, пожежної безпеки та
екологічних питань. При розробці даного розділу було передбачено заходи і
засоби щодо забезпечення на об’єкті здорових умов праці і пожежної безпеки
[13].
6.1 Повітря робочої зони
Згідно з ДСН 3.3.6.042-99 роботи, які виконуються на станції очищення
продувочних стічних вод системи зворотного водоспоживання, відносяться
до категорії середньої тяжкості ІІа. В таблиці 6.1 наведені прийняті в проекті
значення параметрів мікроклімату для двох періодів року.
Таблиця 6.1 – Санітарні норми параметрів мікроклімату цеху
Температура поверхні обладнання, стін, підлоги, стелі, сировини не
повинна перевищувати оптимальних параметрів температури повітря на
робочих місцях більше ніж на 2 ºС:
де tопт - температура повітря робочої зони в теплий період року, 0 С ;
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З метою забезпечення нормативних рівнів параметрів мікроклімату і
чистоти робочої зони передбачені наступні засоби і заходи: механізація і
автоматизація тяжких і працемістких робіт; дистанційне управління
процесами й апаратами; раціональне розміщенні і теплоізоляції устаткування,
агрегатів, комунікації й інших джерел, що випромінюють на робочих місцях
тепло.
Забезпечення нормальних метеорологічних умов і чистоти повітря
забезпечується за рахунок системи вентиляції. Проектом передбачена
механічна загальнообмінна, місцева та комбінована система вентиляції
(витяжна і приточна). Також на виробництві передбачена аварійна вентиляція,
оскільки в процесі беруть участь такі вибухонебезпечні речовини як ацетон та
ізопропанол.
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6.2 Виробниче освітлення
Згідно ДБН В.2.5-28-2006 роботи в цеху за зоровими умовами відносяться до
розряду ІІІ-б.
У приміщенні цеху передбачено використання
суміщеного та локалізованого

освітлення.

природного, штучного,

Природне освітлення являє собою

комбіновану систему поєднання верхнього й бокового освітлення. Штучне
освітлення представлене системою, в якій світильники розміщують у верхній зоні
приміщення. У таблиці 6.3 наведені санітарно-гігієнічні норми параметрів
освітлення.
Таблиця 6.3 – Норми штучного освітлення коефіцієнта природної освітленості
КЕО виробничих приміщень
Проектом передбачені наступні системи освітлення за функціональним
призначенням: робоча, аварійна, евакуаційна, ремонтна, охоронна. Для освітлення
виробничого приміщення передбачено встановити газорозрядні лампи низького
тиску (типу ЛБ, ЛДЦ, ЛД) і високого тиску (типу ДРЛ). Для виконання ремонтних
робіт проектом передбачені переносні електричні світильники. При відключенні
робочого

освітлення

передбачається

система

аварійного

освітлення.

У

вибухонебезпечних зонах проектом передбачене використання пилозахищених
люмінесцентних світильників. Для виміру й контролю освітленості в приміщеннях
застосовують люксметри Ю-117 з періодичністю виміру 1 раз на рік і після ремонту
освітлювальних установок та заміни ламп.
Аналіз достатності природного освітлення
Для аналізу достатності природного освітлення наведемо схему приміщення
для розрахунку (рисунок 6.1).
Рисунок 6.1 ― Схема розрахунку природного освітлення.
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Нормоване значення коефіцієнта природного освітлення (КПО) для четвертого
світлового поясу, в якому розташована Україна (Ен), визначається у відсотках за
формулою

де Ен𝐼𝐼𝐼 ― нормоване значення КПО для III світлового поясу (згідно з СниП II4-79) у приміщеннях, де виконується роботоа III розряду (середньої точності), для
бокового освітлення Ен𝐼𝐼𝐼 = 1.5% );
𝑚 ― коеіфцієнт світлового клімату (для України m = 0.9);
𝑐 ― коефіцієнт сонячності. Для географічної широти м.Київ приймаємо 0.8.
Тоді:

Для визначення достатності природного освітлення потрібно розрахувати
фактичне знчення КПО виходячи із формули:

де 𝑆в ― площа всіх вікон у приміщенні, м2;
�

𝑆ℎ ― площа підлоги в приміщенні, м2 ;

в
=
�

𝜏0 ― загальний коефіцієнт світлопроникності віконного прорізу. Для віконних

прорізів
адміністративних будівель, обладнаних сонцезахисними пристроями 𝜏0 =
ℎ
1
=
0.4.
9.

𝑟1 ― коефіцієнт, який враховує відбиття світла від внутрішніх поверхонь

∙5приміщення. Приймається згідно СниП II-4-79.
∙5
ɳ ― світлова характеристика вікна.
0

1
=

Кбуд ― коефіцієнт, що враховує затемнення вікон іншими будинками (будинків

4.
немає, тому , Кбуд = 1).
54
Кз ― коефіцієнт запасу (Кз = 1.4).
∙5=10.5 м2
Для розрахунку коефіцієнта 𝑟1 необхідно розрахувати такі параметри:
∙
5м
2=
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 Відношення глибини приміщення до висоти від рівня умовної робочої
поверхні до верху вікна: 5/2 = 2.5;
 Відношення відстані до розрахункової точки від зовнішньої стіни до глибини
приміщення: 2/5 = 0.4;
 Середньозважений коефіцієнт відбиття стелі, стін, підлоги: 𝑐з = 0.4;
 Відношення довжини приміщення до його глибини: 9/5 = 1.8.
Виходячи із розрахованих показників, із таблиці значень коефіцієнта 𝑟1 при
боковому однобічному освітленні визначимо його значення:

�

Для визначення коефіцієнта ɳ0 потрібно скористатися таблицею значень

світлової
характеристики ɳ0 світлових прорізів при боковому освітленні:
1
ɳ1
0.

Порівнюючи нормативне значення КПО із фактичним (1.35 % > 0.5897 %),
8
можна зробити висновок, що природне освітлення у приміщенні недостатнє і
=1.15
1
необхідні заходи щодо його поліпшення. Для цього необхідно використовувати
.=1.15
комбіноване освітлення (штучне і природне освітлення).
8
=13 Аналіз достатності штучного освітлення
=13 При дослідженні штучного освітлення

треба аналогічно природному

освітленні порівняти фактичне значення з нормованим.
Нормальне

значення

освітлення

для

адміністративно-управлінських

приміщень при загальній освітленості по СниП 11-4-79 при використанні
люмінесцентних ламп 𝐸н = 400 люкс.
Значення фактичного освітлення 𝐸ф може розрахуватися за допомогою методу
коефіцієнта використання світлового потоку по формулі:
(6.3)
де 𝐹𝑛 ― світловий потік лапмпи, лм (для люмінесцентних ламп потужністю 40
Вт ― 3120 лм);
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ɳв ― коефіцієнт використання світлового потоку (ɳв = 0.4 − 0.6);
ɳв = 0.5
N ― кількість світильників, шт; N = 6 шт;
n ― кількість ламп у світильнику , шт; n = 3шт;
S ― площа приміщення, м2; S = 45 м2;
𝐾з ― коефіцієнт запасу, 𝐾з = 1.5 − 2; 𝐾з = 1.5;
Z ― коефіцієнт нерівномірності освітлення, Z = 1.1.

�

Допустиме відхилення фактичного освітлення від нормативного є

+20

–ф -10%.
=

Таким чином, порівнюючи нормоване значення освітлення з фактичним,

можна зробити висновок, що його кількість остаточно, тому що

𝐸ф =

𝐸н (378 > 400).
3

Розрахуємо похибку

1 Схема розміщення світильників у приміщенні наведено на рис. 6.1.
2
Рисунок 6.2 ― Схема розміщення світильників у лабораторії
0
∙

6.3 Захист від виробничого шуму й вібрацій

0

Джерелами вібрації на виробництві, що проектується, є наступне устаткування:

.електродвигуни, вентилятори. Джерелами шумів на виробництві є механічний
5зернистий фільтр, Н-катіонітний фільтр, ОН-аніонтний фільтр. Згідно

ДСН

∙3.3.6.037-99 у виробничих приміщеннях прийнята норма рівня звуку становить 80
6дБА. Згідно ДСН 3.3.6.039.99 допустимий рівень вібрації в приміщенні для 1-го
∙ступеня шкідливості – до 3 дБ, для 2-ої ступені шкідливості – до 3.1 дБ, для 3-ї
3ступені шкідливості – більше 3.1 дБ.
4

Дане виробництво належить до 2-го ступеня шкідливості по вібрації.

5

Допустимі рівні звукового тиску у октавних смугах частот, еквівалентні рівні

∙
звуку
на робочих місцях наведені у таблиці 6.4.
1
.
5
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Таблиця 6.4 – Допустимих рівнів вібрації на робочих місцях
Для

захисту

від

виробничого

шуму

на

підприємстві

передбачені

звукоізоляційні пристрої: перегородки, екрани й об'ємні звукопоглиначі у вигляді
перфорованих кубів і куль, підвішених над агрегатами, які спричиняють шум. Щоб
знизити рівень вібрації під вібруюче устаткування встановлюють амортизатори,
виготовлені зі сталевих пружин. Для динамічного гасіння коливань передбачені
плаваючі маятникові гасителі вібрації.
В якості індивідуальних засобів захисту від шуму згідно з ГОСТ 12.1.029-80
передбачено м’які протишумові вкладки. Для захисту рук від дії вібрацій
застосовують рукавиці з спеціальними віброзахисними пружно-демпферуючими
вставками. Для захисту від вібрацій що передаються через ноги передбачено взуття
товстою резиновою підошвою.
Рівень звукового тиску у лабораторії згідно до схеми приміщення визначаєтсья
за формулою:
де ri – відстань від джерела шуму до працівника згідно схеми приміщення, м;
Li – рівень потужності джерела шуму, дБа.
Оскільки
Для вимірювання шуму та вібрацій використовується ВШВ-003 (вимірювач
шуму та вібрацій)
6.4 Електробезпека
Електричне

устаткування

на

виробництві

живиться

від

трифазної

чотирьохпровідної електричної мережі змінного струму промислової частоти
напругою 380/220 В з глухозаземленою нейтраллю. Для змінного струму із частотою
50 Гц гранично припустимі значення напруги дотику й струму, що проходить через
тіло людини, при аварійному режимі Іл = 6 мА,Uдот = 36 В; при нормальному режимі
роботи електричного обладнання Іл = 0.3 мА, Uдот = 2В. Згідно з ГОСТ 12.1.038-92
порівнюють розрахункове значення із гранично допустимим значенням струму:
де Rл = 2…4 кОм, опір тіла людини;
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R0 = 4 Ом, опір нейтралі заземлення;
Uф =220 В, фазова напруга, В.
Напруга дотику розраховується за формулою:
Таблиця 6.5 – Класифікація приміщень по ступеню небезпеки враження
електричним струмом
Для забезпечення електробезпеки передбачені наступні технічні заходи й
засоби: занулення, захисне відключення, вирівнювання потенціалів, мала напруга,
ізоляція струмоведучих частин, електричний поділ мереж, знаки безпеки,
огороджувальні

пристрої,

блокування,

попереджувальна

сигналізація,

попереджувальні плакати. Також використовується подвійна ізоляція. З подвійною
ізоляцією виготовляється апаратура, розподільні коробки, вимикачі, розетки,
корпуси, переносні світильники, електровимірювальні прилади. У виробничих
приміщеннях передбачена періодична перевірка вибраних типів проводів та способу
їх проладки, освітлювальної арматури, пускачів електродвигунів та іншого
електроустаткування.
Для забезпечення індивідуального захисту використовують: діелектричні
рукавички, інструменти з ізолюючими рукоятками, покажчики напруги, діелектричні
калоші, ізолюючі підставки, гумові килимки, тимчасові огородження, захисні
окуляри. Для запобігання прямих ударів блискавки споруди захищені стрижневими
блискавковідводами. Електричне обладнання закритого типу, яке встановлюють на
заводі, має пило- та вологонепроникне виконання.
6.5 Безпека технологічних процесів та обслуговування обладнання
На станції знесолення одним з основних небезпечних факторів є приготування
регенераціних розчинів для Н-катіонітного фільтру та

ОН-аніонітного

фільтру. Для запобігання опіків обслуговуючого персоналу розчин безпосередньо
змішується у трубопроводі, де до цього автоматично дозується насосом.
Персонал, що обслуговує дане обладнання зобов’язаний на собі мати
комбінізон, захисні окуляри та прорезинові рукавиці.
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Також потрібно зазначити, що в процесі беруть участь речовини, пари яких
можуть завдати серйозної шкоди здоров’ю. Для запобігання такого виду небезпек
передбачена система вентиляції.
На виробничих газових агрегатах установлюють контрольно-вимірювальні
прилади для виміру тиску газу та автоматика для забезпечення припинення подачі
газу при відхиленні тиску газу від норми, порушенні тяги, припиненні подавання
повітря до пальників. Контроль за технологічним процесом, здійснюється
дистанційно з пультів керування.

Причинами виникнення аварійної ситуації на даному об’єкті є:
1. Зміна подачі НСI для приготування регенераційного розчину, що може
призвести до змінення кислотного балансу у Н-катіонітному фільтрі. Для
усунення такого типу небезпеки на трубопроводах встановлюють засоби
автоматизації, які регулюють подачу речовин.
2. Зміна подачі NaOH для приготування регенераційного розчину, що може
призвести до змінення кислотного балансу у OН-аніонітному фільтрі. Для
усунення такого типу небезпеки на трубопроводах встановлюють засоби
автоматизації, які регулюють подачу речовин.
До основних технологічних методів зниження небезпеки відносять: зниження
швидкості протікання процесу шляхом зменшення швидкості подачі вихідних
речовин.
Для забезпечення основних вимог безпеки до технологічного процесу
передбачено: усунення безпосереднього контакту працюючих з шкідливими
речовинами шляхом змішування HCI та NaOH з водою; механізація, автоматизація,
і дистанційне управління технологічним процесом.
Проектом передбачені ефективні методи і засоби для захисту працюючих від
травмування в небезпечних зонах. До них відносяться огороджувальні пристрої, що
перешкоджають проходженю людини в небезпечну зону (до розподільних пристроїв
електроустаткування, корпусам електродвигунів, травмонебезпечним ділянкам);
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пристрої, що сигналізують і подають інформацію про роботу технологічного
устаткування, про зміни протягом процесу, попереджають про небезпеки і
повідомляють, про місце їхнього знаходження і при необхідності автоматично
відключають аварійні ділянки; швидкість руху транспортних засобів у цеху не
більше 5 км/год; всі вантажопідйомні механізми будуть піддаватися періодичним
оглядам і технічному огляду. По всьому цеху розміщені попереджувальні плакати
для інформування працюючих про можливі небезпеки і першу допомогу при
одержанні різного роду травм.

6.6 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.
При проектуванні цеху передбачені запобіжні заходи: розділення споруди
протипожежними перекриттями на відсіки, обладнання протипожежних перешкод у
вигляді гребенів, козирків, бортиків, між будинками передбачені протипожежні
розриви 10 м, протипожежний водопровід, пожежні крани, ємності з піском і
пожежні щити, вогнегасники типу ВВ, ВХП; змонтована автоматична пожежна
сигналізація, захист ізоляції від теплового, механічного впливу.
Для фільтрів передбачено застосування запобіжних пристроїв (мембран,
клапанів). Вони спрацьовують при підвищенні тиску понад установлені межі. Всі
електроустановки оснащені

плавкими запобіжниками від струмів короткого

замикання.
Встановлюється охоронно-пожежна сигналізація автоматичного типу. Кабелі
високої напруги проведені в броньованих оболонках. Перед початком електролізу
трубопроводи (подачі і відведення електроліту) будуть продуваючи повітрям з
перевіркою результатів продувки. Для захисту електроустаткування від загоряння
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використовують такі методи: регулярне технічне обслуговування, фарбування
електроустаткування негорючими матеріалами.
Оскільки на даному виробництві немає вогненебезпечних речовин, тому можна
сказати, що станція знесолення продувочних стічних аод відноситься до
пожежонебезпечного виробництва.
6.7 Інструкція по техніки безпеки та виробничої санітарії на підприємстві
6.7.1 Вимоги безпеки перед початком роботи
 Перед початком роботи апаратник зобов'язаний перевірити і одягти засоби
індивідуального захисту;
 Включити припливно-витяжну вентиляцію за 15-20 хвилин до початку
роботи;
 На робочому місці апаратника повинні находитись тільки необхідні для
виконання конкретної роботи сировина, прилади і обладнання;
 Апаратник перед роботою зобов'язаний перевірити справність приладів і
обладнання;
 При виявлених несправностях обладнання та засобів колективного захисту
сповістити керівника робіт та не приступати до роботи до усунення
виявлених несправностей.
6.7.2 Вимоги безпеки під час роботи
 Апаратник повинен дотримуватися послідовності операцій при роботі на
обладнанні відповідно до інструкцій з експлуатації обладнання, що
використовується;
Під час роботи апаратник зобов'язаний:
 Не залишати без нагляду включене на робочий хід обладнання, не довіряти
спостереження за ним сторонній особі;
 Дотримуватися чистоти і порядку на робочому місці;
 Не захаращувати відділення оборотною тарою;
 Не здійснювати ремонт, чистку і прибирання обладнання під час його роботи
(ці роботи виконувати тільки після вимкнення обладнання);
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 Дотримуватися параметрів технологічного процесу;
 Дотримуватися обережності при роботі зі склом. При роботі зі склом необхідно
стежити за відповідністю марки скла характеру роботи, що проводиться;
 Паління дозволяється тільки в спеціально відведених місцях;
 При відкритті під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні
та засобах колективного захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання,
прилади. Повідомити про це керівника робіт і без його вказівки роботу не
відновлювати.
Порядок повідомлення адміністрації про нещасний випадок:


Про кожний нещасний випадок свідок, працівник, який його виявив, або сам
потерпілий повинні терміново повідомити безпосереднього керівника робіт
чи іншу посадову особу і вжити заходів до надання необхідної допомоги;



Зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на робочому місці та
устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не
загрожує життю та здоров'ю інших працівників і не призведе до більш тяжких
наслідків), а також вжити заходів до недопущення подібних випадків у
ситуації, що склалася.

6.7.3 Вимоги безпеки після закінчення роботи
 Вимкнути обладнання;
 Перекрити вентилі на лінії подачі вакууму, води і стисненого повітря;
 Оборотну тару скласти в спеціально відведеному для цієї мети місці;
 При виявленні недоліків в роботі обладнання та засобах колективного захисту
повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу.
6.8 Схема приміщення станції знесолення продувочних стічних вод
Підвищення продуктивності праці, зменшення кількості помилок в роботі
залежить від безпечних умов праці. Створення в приміщенні комфортних та
безпечних умов праці позитивно впливає на працездатність робітників, їх настрій,
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самопочуття, що відображується на продуктивності і якості виконуваної ними
роботи.
Відповідно до теми дипломної роботи як об'єктом дослідження взято відділ
«Науково-технічної інформації».
Загальна площа відділу становить 45 м2, висота – 2.8 м. Кількість працюючих
у відділі – 6 чоловік. Отже, на одного працюючого в приміщенні припадає:

45/6

= 7.5 (м2/чол.) робочої площі. Згідно із СНиП 2.09.04 – 87 на кожного працюючого в
управлінських приміщеннях повинно припадати не менше

4 (м2/чол.)

робочої площі. Висота приміщення ― не менше 2.5м. Отже, нормативи розмірів та
забезпечення працюючих робочою площею в офісі дотримано.
У приміщенні розташовано 6 комп'ютерів. Напруга джерела живлення
комп’ютерів у приміщенні – 220 В. У приміщенні розміщено 6 письмових столів,
одна шафа для зберігання документів, один чайник.
За небезпекою ураження електричним струмом приміщення відділу належить
до приміщень без підвищеної небезпеки ураження електичним струмом працюючих.
План приміщення наведений на рисунку 6.3.
Рисунок 6.3 – Планування приміщення лабораторії:
1 – шафи для зберігання документів; 2 – комп'ютери; 3 – стіл;
4 – вікно.
Проект виконано згідно вимог охорони праці, пожежної безпеки та екологічних
питань. При розробці даного розділу було передбачено заходи і засоби щодо
забезпечення на об’єкті здорових умов праці і пожежної безпеки. Згідно з ДСН
3.3.6.042-99 роботи, які виконуються на станції очищення продувочних стічних вод
системи зворотного водоспоживання, відносяться до категорії середньої тяжкості
ІIа.
Для забезпечення нормального функціонування апаратів, нормативних рівнів
параметрів мікроклімату було застосованно механізовані та автоматизовані засоби
для апаратів та робіт середньої важкості; дистанційне керування процесами; тепло та
електроізоляція агрегатів.
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У приміщенні цеху передбачено використання

природного, штучного,

суміщеного та локалізованого освітлення. Проектом передбачені наступні системи
освітлення за функціональним призначенням:

робоча, аварійна, евакуаційна,

ремонтна, охоронна.
Для

захисту

від

виробничого

шуму

на

підприємстві

передбачені

звукоізоляційні пристрої: перегородки, екрани й об'ємні звукопоглиначі у вигляді
перфорованих кубів і куль, підвішених над агрегатами, які спричиняють шум.
Для забезпечення електробезпеки передбачені наступні технічні заходи й
засоби: занулення, захисне відключення, вирівнювання потенціалів, мала напруга,
ізоляція струмоведучих частин, електричний поділ мереж, знаки безпеки,
огороджувальні

пристрої,

блокування,

попереджувальна

сигналізація,

попереджувальні плакати.
При проектуванні цеху передбачені запобіжні протипожежні заходи:
розділення споруди протипожежними перекриттями на відсіки, обладнання
протипожежних перешкод у вигляді гребенів, козирків, бортиків, між будинками
передбачені протипожежні розриви 10 м, протипожежний водопровід, пожежні
крани, ємності з піском і пожежні щити, вогнегасники типу ВВ, ВХП; змонтована
автоматична пожежна сигналізація, захист ізоляції від теплового, механічного
впливу.
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Висновки
В даному дипломному проекті був розглянутий процес знесолення
продувочних стічних вод системи зворотного водоспоживаняя. Було вирішено
наступні задачі:
1. Проаналізовано технологічні особливості виробничого процесу.
2. Розраховано матеріальний баланс схеми процесу знесолення продувочних
стічних вод та проведені проектні розрахунки матеріальних потоків для кожного
апарату.
3. Відповідно до технічного завдання розроблено обчислювальний модуль для
перевірочного розрахунку основних параметрів та розподіл концентрацій по воді
та іоніту, по довжині апарату та в часі для H-катіонітного фільтру.
4. Розроблено схему автоматизації процесу знесолення продувочних стічних вод,
підібрані необхідні технічні засоби автоматизації.
5. Виявлено шкідливі та небезпечні виробничі фактори, визначено шляхи їх
усунення.
6. Розраховані техніко – економічні показники, за якими визначено, що станція
знесолення є доцільною.
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ДОДАТКИ

Додаток А
Детальний опис матеріального балансу
у програмному середовищі Aspen Plus 7.2

ANION

CLEARH2O

CO2

DASH

H

TOANION

IN

TOCARB

TOKATION

TOREAC

1.000

NO2CO2

0.009

H+

Вик

Арк.

№ докум

Підпис

Дата

0.009

ХА 0101 1490 001

Арк

75

Ефективний критерій
по довжині апарату

Розподіл концентрації іонів у рідкій фазі (воді) по висоті фільтру та у часі

Графічне представлення розподілу концентрації іонів у рідкій фазі (воді) по
висоті фільтру та у часі

Розподіл концентрації іонів у твердій фазі (іоніті) по висоті фільтру та у часі
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Графічне представлення розподілу концентрації іонів у твердій фазі (іоніті) по
висоті фільтру та у часі

Загальний розподіл концентрації іонів у твердій та рідкій фазах по висоті
фільтру та у часі

Додаток В
Специфікація устаткування, виробів та матеріалів
Таблиця В – Специфікація устаткування, виробів і матеріалів
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Продовження таблиці В
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Продовження таблиці В
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