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_  просвердлено отвори, розташовані напроти гріючих трубок основної парової камери. Пара, що виходить 
з цих отворів, попадає у труби гріючої камери, нагріває утфельну масу, зменшує її в’язкість і сприяє появі 
додаткових чинників, які покращують циркуляцію утфелю.

Недоліком такого способу є поява у вгікуум-апараті нерухомого пристрою, який збільшує величину 
початкового набору апарата, подовжує шлях руху утфельної маси в трубах та збільшує величину 
гідравлічного опору.

Запропонована конструкція позбавлена цих недоліків. Вона передбачає додатковий підвід теплової 
В н Н  енергії виконувати за допомогою перемішув ача з пустотілими лопатями, в тильних стінках яких є отвори.

Самі лопаті закріплені на пустотілому ваху, з’єднаному з нерухомою паровою камерою. Конструкція 
дозволяє покращити циркуляцію утфельної маси та зменшити витрати електроенергії приводом 
циркулятора за рахунок дії реактивної сили, якугенерують струмені пари, що виходять з отворів в лопатях.

■НІ 17. ТРЬОХХОДОВИЙ САТУРАТОР
А.П. Цимбала 

М.М. Пушанко

Для збільшення величини коефіцієнта використання сатураційного газу та підвищення якості 
оброблюваного соку за рахунок рівномірного його оброблення діоксидом вуглецю запропонована велика 
кількість конструкцій сатураторів з одноходовим та багатоходовим рухом сокогазової суміші. В одних з 
них для цього використано решітчасті яруси, в інших — циліндричні вставки різної висоти, за допомогою 
яких змінюється напрямок руху реагуючих фаз. Гладкі стінки таких вставок не сприяють організації 
рециркуляції сокогазової суміші між суміжними потоками.

Для усунення цього недоліку нами запропонована конструкція трьохходового сатуратора, в якому 
за рахунок використання ряду циліндричних вставок з перфорованими стінками і направляючими 
елементами відбувається зміна напрямків руху реагуючих фаз та забезпечується їх багаторазова 
рециркуляція.

Сатуратори такої конструкції здатні забезпечити стабільну якість оброблюваного соку при зміні 
якості сатураційного газу. На конструкцію такого сатуратора подана заявка на видачу деклараційного 
патенту.

18. ХВИЛЕПОДІБНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ 
КОЛОННИХ ДИФУЗІЙНИХ АПАРАТІВ

Д.М. Люлька 
О.О. Серьогін

Робоче середовище в дифузійному апараті складається з двох фаз: рідкої (вода) і твердої (бурякова 
стружка). За допомогою транспортної системи бурякова стружка примусово переміщується вздовж 
апарату в протитоці з екстрагентом (водою).

В залежності від конструкції елементів транспортної системи та їх розміщення в апараті залежать 
гідравлічні та масообмінні характеристики я роцесу екстракції, а також робота інших відділень цукрового 
заводу.

Отже, актуальним є удосконалення конструкцій транспортних систем, які б за допомогою меха
нічного впливу на сокостружкову суміш забезпечували стабільність роботи і краще вилучення цукру з 
бурякової стружки без погіршення якісних показників дифузійного соку.

Після проведення досліджені ми впевнилися, що в апаратах з транспортуючими лопатями хви
леподібної форми процес екстракції проходить найінтенсивнініе. Після цього перед нами постало завдання 
як підібрати форму робочої поверхні для всієї різноманітності апаратів, що використовуються в цукровій 
промисловості. Адже для кожного апарату були свої межі визначальних параметрів (ширина, довжина, 
крок, діаметр, радіус кривизни).

Були проведено досліди з кулачками різної форми, які моделювали роботу хвилеподібних лопатей 
з різними формами робочої поверхні. За результатами дослідів і розрахунків розроблено методику підбору 
профілю робочої поверхні для кожного конкретного апарату, що експлуатуються в цукровій промисловості. 
За цією методикою розроблено і виготовлено транспортні системи, які впроваджено на цукрових заводах 
України і Росії.

19. ГАЗИФІКАЦІЯ БІОПАЛИВА 
ЯК ОДИН ІЗ НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ 

ОТРИМАННЯ ЕНЕРГІЇ
0 .0 . Осьмак 

0 .0 . Серьогін

В умовах ринкової економіки для забезпечення енергоносіями різних технологічних процесів в 
переробній промисловості агропро мислового комплексу України вигідно цілеспрямовано використовувати
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в якості альтернативи природному газу і рідким нафтопродуктам генераторний газ отриманий із низько 
сортового пализа, або відходів органічного походження.

Генераторний газ бажано відразу використати для виробництва електричної і теплової енергії в

І когенераційних установках працюючих в технологічних схемах підприємств переробної промисловості.
Це дасть можливість значно знизити собівартість продукції, що має високу енергоємність.

Опираючись на накопичений досвід, нами розроблений проект газогенератора, який дозволив 
при мінімальних затратах на проектування, виготовити і провести експериментально-експлуатаційні 
дослідження на різних органічних рештках при виробництві генераторного газу, як палива, альтер- 
нативного природного газу. ^М |Н

Націонал ьним університетом харчових технологій разом з Луганськгипрошахт та Південдизель- Ц м В  
машем створений енергетичний комплекс, який включає в себе газогенератор, що працює на відходах 
органічного походження.

Експериментальну установку з виробництва генераторного газу реалізовано в котельні на 
Південдизельмаші для опалення адміністративного корпусу площею 1000 м2. Ця установка працює на 
різних органічних відходах в даному випадку на лушпинні масло-екстракційних комбінатів.

Виготовлена дослідна газогенераторна установка потужністю 400 кВт призначена для повного 
термохімічного перетворення твердого органічного палива (відходів бурякоцукрового виробництва) в 
горючий генераторний газ. В подальшому цей газ із генератора використовується в якості палива для 
виробництва теплової і електричної енергії за допомогою двигуна вітчизняного виробництва, виготовленого 
Південдизельмашем (м. Токмак).

20. ТВЕРДЕ БІОПАЛИВО
І.О. Коцюк 

О.О. Серьогін

Як енергоресурси біомасу широко використовують в сільському господарстві Польщі, Угорщини,
Чехії та інших країн Європи. Для опалення застосовують лоі5іч:ні продукти агропромислового виробни
цтва — солому зернових культур, стебла кукурудзи та соняшнику, гілкк: плодових дерев і лозу винограду, 
відходи переробки очерету тощо. Ці енергорес урси можна ефективно утилізувати, якщо вони розташовані 
на невеликих відстанях від об’єкту опалення і їх кількість достатня для виробничих потреб. При цьому 
важливими елементами технічного забезпечення відповідних технологій є:

- комплекси машин для вирощування й збирання біомаси;
- сховища і обладнання для зберігання біомаси;
- теплотехнічне обладнання для спалювання біомаси;
- системи контролю і керування технологічними процесами на всіх етапах виробництва і застосування 

біопалива.
В Україні є досвід використання біомаси як палива. Він охоплює розробку відповідних технологій ви

робництва біомаси, спеціальних котлів, установок та обладнання для транспортування і підготовки до 
зберігання соломи у вигляді брикетів, гранул і тюків тощо.

21. ГАЗИФІКАЦІЯ ТА ГІДРОЛІЗ
М.А. Масюк 

О.О. Серьогін

Крім традиційних методів отримання енергії з біомаси в процесі спалювання, використовують 
також сучасні технології газифікації та піролізу (термолізу), який є різновидом газифікації. Газифікація 
полягає в хімічному розпаді органічних компонентів біомаси, частіше за все з деревини, в умовах обмеже
ного доступу кисню з повітря у суміші різних газів. Термічний розпад деревини проходить в послідовних 
фазах, що відбуваються одна за одною:

- виділення води (температура до 170” С);
- виділення СО та ССЬ (температура 170—270 °С);
За сучасними технологіями біомасу спанюють у двофазк ш: генераторах. У першій фазі відбуваються 

дегазування та газифікація біомаси при зниженому вмісті кисню. У другій фазі отриманий газ подається 
у високотемпературну камеру, де після перемішування з нагрітим повітрям спалюється при температурі 
близько 1000° С.

Інтегровані системи застосовуються на електростанціях, що використовують, тверду біомасу як 
паливо, а саме з регіонах, які мають достатні ресурси поновлюваних енергоресурсів. Ступінь їх технічного 
розвитку ще не досяг досконалості, але необхідність ефективного використання ресурсів поновлюваної 
енергії, що тісно пов’язана з екологічними аспектами, вимагає пошуків нових і вдосконалення вже 
існуючих інтегрованих систем. Ці проблеми в предметом актуальних розробок, що проводяться в усьому 
світі.
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