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Поліетилентерефталат (ПЕТ) є одним з наймасовіших полімерних матеріалів, 
що використовуються для побутових і технічних цілей. Шістдесятирічна 
історія розвитку виробництва полімерних матеріалів на основі ПЕТ включає 
розробку як методів «прямої» переробки розплавів полімеру безпосередньо 
після синтезу, так і через стадію одержання «крихти», «грануляту» [1]. Нині 
понад 80 % виробів на основі цього полімеру виготовляють з використанням 
стадії гранулювання. 
Мета і завдання роботи — дослідження коефіцієнта вологовмісткості ПЕТ-
грануляту залежно від діаметру його гранул, температури та часу сушіння. 
Досліди з вивчення оптимальних умов процесу сушіння ПЕТ-грануляту [2] 
проводилися на експериментальній вакуум-сушарці типу «п'яна бочка» [3] 
(рис. 1). 

Рис. 1. Змішувач типу «п'яна бочка»: 1 — ємність для сушіння грануляту 
місткістю 
управління 

3 місткістю 100 дм ; 2 — вакуумна лінія; 3 — система обігріву; 4 — щит 

На експериментальній сушильній установці типу «п'яна бочка» було 
проведено низку дослідів (8 серій дослідів з 4-кратним дублюванням, отже 
всього 32 досліди) з наступними варійованими величинами: діаметром 
гранул (d), температурою сушіння (T) та часом (т), що потрібен для 
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досягнення необхідного рівня вологовмісту [4]. Межі варіювання параметрів: 
діаметр (d) — 3,0...4,2 мм, інтервал варіювання — 0,6 мм; температура (T) — 
140...180 °С, інтервал варіювання — 20 °С; час (т) — 140...420 хв, інтервал 
варіювання — 70 хв. 
Результати вивчення ізотермічного сушіння гранул ПЕТ, залежність 
вологовмісту гранул W від температури процесу сушіння Т зображено 
графічно (рис. 2). 
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Рис. 2. Тривалість сушіння грануляту при температурі T = 140 °С: 1 — 
діаметр гранул d=3 мм; 2 — діаметр гранул d=3,6 мм; 3 — діаметр гранул 
d=4,2 мм 

Згідно з отриманими експериментальними даними, характер зменшення 
вологовмісту висушуваного грануляту є нелінійним, у інтервалі 0,25-0,03 % 
спостерігається різке зменшення рівня вологовмісту, а згодом швидкість 
сушіння зменшується, наближаючись до нуля (рис. 2). Тобто, сушіння 
грануляту ПЕТ реалізується у 2 етапи: перший обумовлений різким 
зниженням вологовмісту при розігріві системи до заданої температури, а 
другий — пов'язаний з протіканням власне масопереносу води в ПЕТ. 
Очевидно, що на першому етапі проходить видалення вологи переважно на 
поверхні шарів грануляту, а другий визначається швидкістю дифузії води в 
полімерному субстракті. 
Після проведення та аналізу експерименту, розрахунків записуємо рівняння 
регресії у вигляді функції [5]: 

Z = - 4,257 + 0,117 X1 - 0,309 X2 - 0,678 X3 - 0,079 X1X2 +0,032 X2X3 - 0,039 
X1X2X3 

де Xi, X2, X3 — кодовані значення рівнів факторів діаметру гранул (d), 
температури (T) та часу сушіння (т) відповідно; Z — коефіцієнт 
вологовмісткості ПЕТ-грануляту. 
Величину впливу коефіцієнтів математичної моделі побудовано у вигляді 
діаграми (рис. 3). 
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Рис. 3. Вплив коефіцієнтів математичної моделі на вологовміст грануляту, 
W: X1 - 10 %, X2 - 22 %, X3 - 40 %, X1X2 - 7 %, X2X3 - 14 %, X1X2X3 - 7 %. 

Висновки 
За проведеними експериментами та їх аналізом, ми дійшли висновку, що для 
досягнення необхідного вологовмісту під час сушіння гранул різного 
діаметру достатньо 4-х годин, і з погляду технологічного процесу для 
досягнення 0,01 % < W < 0,005 % 4 години є доцільними для сушіння гранул 
будь-якого розміру, адже у такому випадку зникає ризик залишку 
недосушеного матеріалу. Процес сушіння ПЕТ-грануляту має нелінійний 
характер, що пов'язано із поєднанням зовнішнього та внутрішнього завдання 
переносу вологи в гранулах. Була запропонована регресійна модель у вигляді 
степеневої функції. 
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