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РЕФЕРАТ 

 

          Дипломний проект освітньо-кваліфікаційного рівня «Інженер 

специаліст» на тему: «Сушарка сіопору киплячого шару з модернізацією 

верхньої камери». Керівник: Сидоренко С.В. Виконавець Маснуха В.А. – К., 

НТУУ ”КПІ”, 2016. 

Проект складається з вступу, трьох розділів, висновків, переліку 

посилань і  додатків. Загальний обсяг роботи ___ аркушів основного тексту. 

 

Метою дипломного проекту є модернізація верхньої камери сушарки 

киплячого шару і групи циклонів. Зaпропонована установка дозволить 

збільшити продуктивність сушарки сіопору киплячого шару, який широко 

використовуються у будівельній промисловості. 

В проекті розроблено сушарку киплячого шару та групу циклонів. 

Виконано параметричні, теплові, конструктивні розрахунки, що 

підтверджують працездатність та основні геометричні розміри. Проведені 

розрахунки з економіки, описана схема автоматизації та розроблені 

рекомендації щодо технології монтажу та експлуатації сушарки сіопору 

киплячого шару.  

 

Основні техніко-економічні характеристики сушарки сіопору наведені 

нижче у таблиці.  

 

Показник Одиниця 
Техніка 

базова проектована 

Зайнята площа м
2 

150 143 

Годинна 

продуктивність 
кг/год 2025 2085 

Річна 

продуктивність 
кг/рік 16497270 16986078 

Маса кг 4284 3931 

Термін служби роки 8,5 10 

Норма 

обслуговування 
чол. 8 8 

Встановлена 

потужність  
кВт·год 8,4 8,4 



Сіопор застосовується як наповнювач при виготовленні блоків, плит, 

сіопорбетону в якості засипної теплоізоляції, а також при виготовлені 

будинків за технологією «Bausapiens». Основою сіопору є діоксит кремнію  

SiO2 та силікат натрію Na2SiO2. Характеристика сіопора: межа міцності 1,7-

1,4 кг/см
2
, насипна густота 60-160 кг/м

3
, коефіцієнт теплопровідності 0,048-

0,055 Вт/м·К 

 Єдина лінія по виготовленні сіопору в Україні знаходиться в м. 

Переяслів-Хмельницький. З метою підвищення ефективності лінії 

виробницта необхідно замінити барабанну сушарку на сушарку киплячого 

шару, при цьому річна продуктивність зросте на 488808 кг/рік. Сукупний 

економічний ефект  від впровадження цієї модернізації складає 28019.3 грн.  

Сушарка киплячого шару з газорозподільчою решіткою, яка містить 

основу з отворами для ковпачків, ковпачки виконані у вигляді патрубка з 

отворами для виходу сушильного агенту та заглушки, яка має форму конуса, 

відноситься для сушіння дисперсних матеріалів та може бути використана у 

мікробіологічній, харчовій, хімічній та інших галузях промисловості. 

Тема проекту є актуальною тому, що присвячена ресурсо- та 

енергозабезпеченню. 

 

 

Ключові слова: сушарка, сіопор, киплячого шару, верхня камера 

циклони, розподільча решітка, ковпачки, аморфний кремнезем, луг натрію, 

теплогенератор, вентилятор, змішувач.  

 

 

 



ABSTRACT 

Diploma project educational qualification of "Engineer specialist " on " Dying 

boiling layer with the modernization of the distribution of the lattice ." Director SV 

Sidorenko, student Masnukha V.A. - K. "KPI" , 2016 . 

The project consists of an introduction , three chapters , conclusion, list of 

references and appendices . The total amount of work ___ pages of main text. 

The aim of the diploma is to modernize production siopor dryer in a boiling 

sphere with the upper cell modernization, and the group cyclone. Proposition set 

permissions to make siopor widely used in the construction industry. 

The project developed a siopor dryer and the group cyclone. Done parametric, 

thermal, structural calculations for the efficiency and basic geometric dimensions. 

The calculations in economics, described the scheme of automation and technology 

recommendations regarding installation and operation of fluidzed dryers siopor. 

The main technical and economic characteristics of resistance dryers are given in 

the table. 

Index Unit 
Technology 

base projected 

A busy area m
2 

150 143 

Hourly productivity kg / h 2025 2085 

The annual output kg / year 16497270 16986078 

Mass kg 4284 3931 

The service life years 8,5 10 

Normal service  people 8 8 

Installed capacity kW • h 8,4 8,4 



Siopor used as filler in the manufacture of blocks, plates, sioporbetonu as 

insulation sediment, as well as houses made on technology «Bausapiens». The 

basis is sioporu dioxide SiO2 silicon and sodium silicate Na2SiO2. Siopora 

Characteristics: tensile strength 1,7-1,4 kg/cm
2
, bulk density 60-160 kg / m

3
, 

thermal conductivity of 0,048-0,055 W/m•K 

 The only line of manufacturing sioporu in Ukraine is in. Pereyasliv-

Khmelnitsky. In order to improve lines of production to be replaced in the dryer 

drum drier of fluidized bed, with the annual capacity will rise to 488,808 kg / year. 

The total economic impact of the implementation of this modernization is 28019.3 

USD. 

Dryer fluidized bed gas distribution grid containing base with holes for caps, 

caps in the form of pipe with openings for the exit of the drying agent and plug that 

has a conical shape, is drying dispersed materials and can be used in 

microbiological, food, chemical and other industries. 

Theme of the project is relevant is that dedicated resources and energy. 

 

 

 

Keywords: dryer, siopor, fluidized bed, the upper chamber cyclones, 

distribution grid, caps, amorphous silica, sodium alkali, heat generator, fan, mixer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕФЕРАТ 

 

Дипломный проект образовательно - квалификационного уровня 

"инженер , специалист " на тему : " Сушилка сиопору кипящего шара" . 

Руководитель Сидоренко С.В. Исполнитель Маснуха В.А. - К., НТУУ " КПИ 

" , 2016 . 

Проект состоит из введения , трех глав , заключения, списка ссылок и 

приложений. Общий объем работы ___ листов основного текста. 

 

Целью дипломного проекта является модернизация верхней камеры 

сушилки кипящего шара и группы циклонов. Предлагаемая установка 

позволит увеличить продуктивность сушилки кипящего шара, которая 

широко используются в строительной промышленности . 

 В проекте разработано сушилки кипящего шара и группы циклонов. 

Расчитаны параметрические, тепловые, коннструктивные расчеты, что 

подтверждают работоспособность и основные геометрические размеры. 

Проведены расчеты с экономики, описана схема автоматизации, расмотрены 

основные аспекты охраны труда и разработаны рекомендации теххнологии 

монтажа и эксплуатации сушилки сиопору кипящего шара. 

 

Основные технико-экономические характеристики сушилки 

сопротивления приведены ниже в таблице. 

 

Показатель Единица 
Техника 

базовая проектируемая 

Занимаемая площадь м
2 

150 143 

Часовая 

производительность 
кг/час 2025 2085 

Годовая 

производительность 
кг/ча 16497270 16986078 

Масса Кг 4284 3931 

Срок службы годы 8,5 10 

Норма обслуживания чел. 8 8 

Установленная 

мощность 
кВт·час 8,4 8,4 



 

Сиопор применяется в качестве наполнителя при изготовлении 

блоков, плит, сиопорбетону в качестве засыпной теплоизоляции, а также при 

изготовлении домов по технологии «Bausapiens».  

Основой сиопора является диоксид кремнея SiO2 и силикат натрия 

Na2SiO2. Характеристика сиопора: предел прочности: 1,7-1, 4 кг/см
2
, 

насыпная плотность 60-160 кг/м
3
, коэффициент теплопроводности 0,048-

0,055 Вт/м·К 

Единственная линия по изготовлению Сиопор в Украине находится в 

г. Переяслав-Хмельницкий. С целью повышения эффективности линии 

производ необходимо заменить барабанную сушилку на сушилку кипящего 

слоя, при этом годовая производительность возрастет на 488 808 кг/час. 

Совокупный экономический эффект от внедрения этой модернизации 

составляет 28019.3 грн. 

Сушилка кипящего слоя с газораспределительной решеткой, 

содержащая основу с отверстиями для колпачков, колпачки выполнены в 

виде патрубка с отверстиями для выхода сушильного агента и заглушки, 

которая имеет форму конуса, относится для сушки дисперсных материалов и 

может быть использована в микробиологической, пищевой, химической и 

других отраслях промышленности. 

Тема проекта актуальна потому, что посвящена ресурсо- и 

энергообеспечению. 

 

 

Ключевые слова: сушилка, сиопор, кипящего слоя, верхняя камера 

циклоны, распределительная решетка, колпачки, аморфный кремнезем, луг 

натрия, теплогенератор, вентилятор, смеситель. 
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ВСТУП 

 

Сіопор – новий звуко- і теплоізоляційний матеріал 

низькотемпературного спучування. Сіопор застосовується як наповнювач 

при виготовленні блоків, плит, сіопорбетону в якості засипної теплоізоляції, 

а також при виготовлені будинків за технологією «Bausapiens». Сіопор 

отримують при спучуванні подрібненого сіолиту – продукта взаємодії 

природної сировини (опоки, аморфного кремнезему та інших матеріалів) з 

каустичною содою. За допомогою дозування NaOH підтримують потрібну 

частку сіоліту кремнеземі, який не прореагував. Після термообробки 

частинки сіоліту при співпадінні періодів утворення рідкої фази і виділення 

водяних парів відбувається спучення – частинки збільшуються в об‟ємі, 

отримуючи при цьому легкий матеріал.  Насипна густина сіопору 80-160 

кг/м
3
.
 
Сіопор сферичної форми з розміром частинок сферичної форми до 2,5-

10 мм та теплопровідністю 0,04-0,07 Вт/(м∙К). Порівняно з іншими штучними 

пористими матеріалами технологія виробництва сіопору характеризується 

більш низькою витратою палива на одиницю продукції.   

Густина сіопору є основним показником якості продукту. На нього 

впливають наступні параметри: температура процесу спучення, процент 

NaOH в сіоліті, кількість трепелу (вміст аморфного кремнезему, його 

дисперсність), а також розмір частинок подрібненого сіоліту. 

Переваги виробів із сіопору:  

- негорючі;  

- легко оброблюються за допомогою ручних інструментів;  

- не виділяють шкідливих речовин;  

- безпечні при пожежі;  

- не утворюють канцерогенний волокнистий пил;  

- стійкі до пошкоджень гризунами, комахами, грибками. 

Метою дипломного проекту є удосконалення лінії виробництва сіопору 

та модернізація верхньої робочої камери сушарки киплячого шару.  
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Тема проекту є актуальною, тому що присвячена ресурсо- та 

енергозабезпеченню. 
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1  ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛІНІЇ 

ВИРОБНИЦТВА СІОПОРУ 

 

1.1  Опис технологічного процесу 

 

Аморфний кремнезем  та луг натрію подають одночасно в змішувач 1 з 

якірною мішалкою (Рисунок 1.1). Взаємодія цим речовин відбуваєтся при 

температурі 80 °С (353 К), після чого отримуємо сіоліт – напівпродукт 

(гідросилікат). Зі змішувача 1 сіоліт подається до класифікаційного 

кристалізатора 3, де він застигає у вигляді масивних блоків, звідки шматки 

сіоліту подаються до валкової дробарки  4. З дробарки подрібнений сіоліт 

потрапляє на стрічковий конвеєр 5, по ньому подається до грибовидної 

конусної дробарки  6, де шматки сіоліту розмелюються до розмірів від 0,1 – 4 

мм.  

Подрібнений сіоліт подається в завантажувальний пристрій сушарки з 

псевдозрідженим шаром, звідки за допомогою пневматичного розподільного 

пристрою потрапляє в робочу камеру сушарки. Сушарка з киплячим шаром 7 

призначена для сушки і спучення сіоліту. Завдяки подачі сушильного агента, 

отриманого в теплогенераторі, через отвори безпровальної газорозподільної 

решітки, створюється режим киплячого шару. Отриманий спучений матеріал 

– сіопор. Сіопор вивантажується через розвантажувальний пристрій з 

наборними пластинами, які призначені для регулювання висоти шару (200-

400 мм). 

Широкий діапазон регулювання витрат природнього газу на 

теплогенераторі ТГ-160 – 40-160 м³/год та зміна коефіцієнта витрат повітря 

забезпечують підтримку заданого температурного рівня процесів сушки і 

спучення при стабільному аеродинамічному режимі. 

В комплект теплогенератора входить також блок автоматичного 

керування, який встановлюється у зручному для обслуговування місці, 

якнайближче до теплогенератора. Він слугує для управління та підтримки на 
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заданому рівні технологічних параметрів, а також для забезпечення    

безпечних умов користування теплогенератором. Забезпечення сушки 

природним газом  необхідних параметрів відбувається від цехової магістралі, 

забезпечення дутого повітря – вентилятором високого тиску, відсос димових 

газів – димососом через пилостійкі пристрої, уловлена тонка фракція також є 

продуктом. Після сушарки сіопор по елеватору 4 зі змоченими набірними 

лопатками, потрапляє до холодильника 15, де матеріал охолоджується до 

температури навколишнього середовища, завдяки подачі холодного повітря 

вентилятором 
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1, 2 – змішувачі; 3 – класифікаційний кристалізатор; 4 – валкова 

дробарка грубого подрібнення; 5 – стрічковий конвеєр; 6 – грибовидна 

конусна дробарка мілкого подрібнення;
 
 7 –  сушарка киплячого шару; 8–  

теплогенератор ТГ-160; 9, 17 –  вентилятори;  10, 13, 22 – циклони; 18 – 

груповий циклон з 4-х циклонів ЦН-15; 11, 14, 19, 20, 23 – бункери; 12, 21 – 

вентилятори з газовими фільтрами з фільтруючими перегородками; 15 – 

елеватор; 16 – холодильник;  

І, II, III – фракції сіопору 

Рисунок 1.1 – Технологічна схема виробництва сіопору 

. 

1.2. Вибір типу установки, апаратів, їх місце в технологічній схемі 

 

В сушарці з киплячим шаром відбувається сушка та спучення сіоліту.  

В установках з киплячим шаром можна одночасно проводити декілька  

процесів: сушку та обжиг, сушку і класифікацію частинок за розмірами, 

сушку і гранулювання і т.д.  

Сушильні установки з киплячим шаром дуже різноманітні як по 

конструкції, так і по гідродинамічним та тепловим режимам роботи. 

Сушарки з киплячим шаром в даний час успішно використовують в 

хімічній технології для сушки мінеральних та органічних солей, матеріалів, 

які схильні до комкування, наприклад, сульфату амонію, полівінілхлориду, 

поліетилену та інших полімерів, а також пастоподібних матеріалів (пігментів, 

анілінових барвників), розчинів, розплавів і суспензій. Найбільш поширені 

однокамерні сушарки безперервної дії. 

Поряд з перевагами, сушаркам з киплячим шаром властиві й недоліки: 

інтенсивне перемішування твердих частинок спричиняє їх переподрібненню, 

зношуванню апаратів, появі значних зарядів статичної електрики, потребує 

встановлення пилоосаджувального обладнання на виході з апарата киплячого 

шару. 
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Обрана в даному проекті сушарка являє собою розбірну конструкцію, 

яка складається з нижньої камери, теплогенератора ТГ-160 з двома газовими 

струменево-стабілізаційними пальниками СГЛ-50, газорозподільної решітки, 

робочої камери з завантажувальним та розвантажувальним пристроями. 

Газорозподільна решітка встановлюється між нижньою і робочою камерами. 

Над теплогенератором в торцевій стінці робочої камери встановлений 

завантажувальний пристрій. З протилежного боку робочої камери 

знаходиться вивантажувальний пристрій переливного типу з висотою порога, 

яка регулюється.  

Сушарка киплячого шару є основним апаратом в даній технологічній 

схемі, в якій виготовляється цільовий продукт – сіопор.  

Змішування та варка речовин (трепелу та NaOH) відбувається в 

змішувачі, який призначено для проведення різноманітних технологічних 

процесів з рідкими неагресивними середовищами при перемішуванні їх в 

межах параметрів, вказаних в технічній характеристиці. Для цього доцільно 

вибрати сталевий змішувач з якірною мішалкою, що дозволяє  рівномірно 

розподілити луг натрію в аморфному кремнеземі та при частоті обертання 

мішалки 0,83 с
-1

 споживає мінімальну потужність.  

Обрана в даному проекті конструкція (рисунок 3) – це вертикальна 

сталева посудина з рубашкою та зйомною кришкою. Через штуцери в кришці 

завантажуються необхідні речовини, де вони вступають в реакцію шляхом 

перемішування та нагрівання і вивантажуються через нижній штуцер спуску 

для подальшої обробки. 

Змішувач в технологічній схемі знаходиться на початку процесу, де луг 

натрію змішується з трепелом. Після змішувача в технологічній схемі 

знаходиться кристалізатор, в який періодично поступає отримана в змішувачі 

суміш. 

Циклон в схемі використовується для очищення відпрацьованого 

повітря від твердих часток діаметром до 10 мкм, що виходить з сушарки. 

Через простоту контрукції та простоту обслуговування, дешевизну, 
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порівняно невеликий опір і високу продуктивність, циклони мають переваги 

перед іншими апаратами, які застосовуються для  очистки технологічних 

газів від пиловидного продукту. 

Але поряд з перевагами, циклони мають недоліки, які проявляються в 

механічні ерозії стінок апарату, значному впливі коливань витрати газу на 

ступінь уловлювання. 
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2 ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Технічні дані сушарки киплячого шару наведені в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 – Технічна характеристика сушарки киплячого шару 

           Найменування параметра Одиниці 

вимірювання 

Величина 

1 Продуктивність по сіоліту кг/год 2025 

2 Продуктивність по сіопору м³/год 12 

3 Вологість сіоліту % 57 

4 Температура процесу сушіння і спучення °С (К) 330±10 

(603±283) 

5 Температура газів під решіткою 

номінальна 

°С (К) 600 (873) 

6 Витрати природного газу не більше м³/год 160 

7 Робочий тиск природного газу кПа 30-40 

8 Витрати повітря, що подається м³/год 14700 

9 Робочий тиск повітря, що подається кПа 5-6 

10 Витрати електроенергії  на продувку 

повітря 

кВт 8,4 

11 Витрата димових газів м³/год 27100 

12 Температура димових газів °С (К) 300 (573) 

13 Площа поперечного перетину робочої 

камери сушарки на рівні решітки 

м² 4,2×1,05 

14 Живий переріз газорозподільної решітки % 5 

15 Маса сушарки розрахункова кг 5500 

16 Габаритні розміри  м×м×м 5,5×3,2×5,54 
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Технічні дані змішувача наведені в таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2 – Технічні дані змішувача 

Показники Корпус Оболонка 

С
ер

ед
о

в
и

щ
е 

Найменування Трепел, луг натрію    водяна пара 

Токсичність нетоксична нетоксична 

Вибухонебезпечність невибухова невибухова 

Агресивність неагресивна неагресивна 

Корозійність некорозійна некорозійна 

Робочий тиск, МПа 0,1 0,3 

Місткість, м
3
 1,0 0,21 

Середня температура 
о
С (К)                       80 (343) 135 (408) 

Маса апарата, кг 1063 

Електродвигун АИР100S4 
Частота обертання, с

-1 
0,83 

Потужність, кВт 3,0 

Габаритні розміри, м 2,68×1,46×1,46 
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Технічна характеристика  циклону наведена в таблиці 2.3. 

Тип апарату: ЦН-15. 

Таблиця 2.3 – Технічні дані циклона 

 
Найменування параметра 

Одиниці 

вимірювання 

Величина 

1 Об‟єм повітря, який надходить на очистку м
3
/год 2850 

2 Температура носія °С (К) 300 (573) 

3 Густина носія кг/м
3
 1,2 

4 Густина твердих частинок кг/м
3
 1700 

5 Кінематична в„язкість теплоносія м
2
/с 15∙10

-6
 

6 Мінімальний діаметр вловлюваної 

частинки 

м 1∙10
-5 

7 Висота циліндричної частини м 1,02 

8 Діаметр циклона м 0,6 

9 Маса апарата кг 1900 

10    Габаритні розміри м×м×м 5,2×1,8×1,57 
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3 ОПИС ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБРАНОЇ КОНСТРУКЦІЇ 

АПАРАТІВ 

 

3.1 Конструкція і принцип дії апаратів, основних складальних 

одиниць та деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – робоча камера; 2 – нижня камера; 3 – сепараційна зона; 

4–газорозподільна решітка; 5 – вивантажувальний пристрій; 

 6 – завантажувальний пристрій 

Рисунок 3.1 –  Конструктивна схема сушарки киплячого шару 

 

Сушарка з киплячим шаром призначена для сушки і спучення сіоліту 

(Рисунок 3.1). Конструктивна схема апарата зображе Завдяки подачі 

сушильного агента, отриманого в теплогенераторі, через отвори 

безпровальної газорозподільної решітки, утворюється режим киплячого 

шару. Інтенсивність тепло- і масообмінних процесів в такому шарі через 

розвинену поверхню теплообміну призводить до сушки частинок матеріалу і 

оплавленню їх поверхні. При збереженні пластичних властивостей сіоліту на 

поверхні частинки, виділення водяних парів з її глибини призводить до 

спучення. Отриманий спучений матеріал – сіопор. 
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Для зменшення виносу частинок, робоча камера виконана з 

розширенням до верху таким чином, що в розширеному перетині швидкість 

газового потоку зменшується втричі, в порівнянні з робочою швидкістю газів 

на рівні газорозподільної решітки. Завдяки цьому, з відхідними газами 

виносяться лише частинки сіопору, які менші 500 мкм. 

Як розбірна конструкція, сушарка складається з нижньої камери, 

теплогенератора з двома газовими струменево-стабілізаційними пальниками, 

газорозподільної решітки, робочої камери з завантажувальним та 

розвантажувальним пристроями і кришки. 

Кришка виконана прямокутна з двома отворами ( діаметрами 600 мм та 

800 мм), висота кришки дорівнює 1600 мм, ширина – 2900 мм, довжина – 

4200 мм. Робоча камера на рівні газорозподільної решітки виконана 

прямокутною з розмірами 4,2×1,05 м², вона розширюється до верху і у 

верхній частині має розміри 4,2×3,15 м². Нижня камера на рівні 

газорозподільної решітки має такі ж розміри як і робоча камера, 4,2×1,05 м². 

На нижню камеру обов‟язково накладається футеровка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Конструктивна схема циклону 
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Принцип дії циклонів полягає у наступному: запилений газ, 

пройшовши вхідний пристрій, рухається в циліндричній частині циклону по 

гвинтовій лінії (Рисунок 3.2). Виникаюча при цьому відцентрова сила 

витісняє тверді частки до стінок циклону, які потім під дією пристінного 

потоку та сили тяжіння рухаються (сповзають) до вивантажувального 

штуцера. Очищений газ відводиться із циклону через вихідний центральний 

патрубок. 

 

3.2 Порівняння  основних показників розроблених конструкцій з 

аналогами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – барабан; 2 – бандажі; 3 – опорні ролики; 4 – передача; 5 – опорно-

упорні ролики; 6 – живильник; 7 – лопаті; 8 – вентилятор; 9 – циклон; 

10 – вивантажувальна камера; 11 – вивантажувальний пристрій. 

Рисунок 3.3 – Барабанна сушарка 

 

Для сушки сіоліту використовується сушарка киплячого шару 

(Рисунок 3.1). Перевага сушарки киплячого шару в порівнянні з барабанною 

сушаркою (Рисунок 3.3) полягає в тому, що процес сушіння проходить 

інтенсивніше в силу значного збільшення поверхні контакту між частинками 

матеріалу і сушильним агентом, відбулося покращення якості продукту, 
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зменшилась використовувана площа, знизилась металоємність. Недоліком 

барабанної сушарки є недостатня продуктивність за рахунок витрати значної 

кількості часу на сушіння матеріалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – корпус; 2 – конічне днище; 3 – вхідний патрубок; 6 – кришка;  

5 – пилезбірник; 6 – вихлопна труба. 

Рисунок 3.4 – Циклон 

 

В дипломному проекті в якості двох циклонів НИОГАЗ (рисунок 3.4) 

використовуємо один груповий циклон з чотирьох циклонів меншого 

діаметру. Перевагою цього циклону в порівнянні з двома циклонами 

НИОГАЗ є те, що підвищилась ефективність уловлювання частин матеріалу, 

підвищилась продуктивність та зменшилась використовувана площа під 

апарат. Недолік  цього апарату – конструктивна складність. 

Завдяки вказаним перевагам обираємо груповий циклон з чотирьох 

циклонів. 
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4. ПАТЕНТНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД СТАНУ ПИТАННЯ, 

ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАПРОВАДЖЕНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ 

 

Був проведений  патентний та літературний огляд, що до можливих 

поліпшень  сущарки киплячого шару для виробництва сіопору. Загалом існує 

велика кількість патентів за даною тематикою, тому були відібрані найбільш 

доцільні. 

 

Решітка-газорозподільник печі киплячого шару для обпалу вапна [20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Решітка-газорозподільник печі киплячого шару для 

обпалу вапна 

 

Очікуваний ефект: підвищення експлуатаційних характеристик, яке 

проявляється в забезпеченні зниженні витрати палива на процес, підвищення 

якості цільового продукту при зниженні виходу пилевидного продукту. 

Засоби досягнення ефекту: решітка-газорозподільник має у 

вертикальному корпусі печі горизонтальну перфоровану плиту, яка 

опирається нижньою частиною на закріплені на корпусі арки з прилягаючою 

до плити верхньою горизонтальною частиною, встановлені з проміжками. 
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Плита перфорована отворами, розміщується на горизонтальній поверхні арок 

і через спеціальні отвори плити кріпиться до неї виступами через отвори у 

виступах клинами. 

Порівняння: перевагою є підвищення надійності роботи установки при 

зниженні простоїв печі, виходу пилевидного продукту і підвищення якості 

цільового продукту. 

 

Газорозподільна решітка [21] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Газорозподільна решітка  

 

Очікуваний ефект: інтенсифікація вигоряння палива в киплячому шарі 

Засоби досягнення ефекту: газорозподільна решітка виконана у вигляді 

подини з отворами для ковпачків, що встановлені в отворах подини. 

Ковпачки виконані у вигляді головки з прикріпленою до неї направляючою 

опорою у вигляді труби з каналами для виходу повітря в надрешіткову 

порожнину. Головки ковпачків виконані у вигляді усічених конусів, вершини 

яких повернуті у бік киплячого шару. Підрешіткова порожнина топки 

забезпечена вібратором, що з‟єднаний з ковпачками. 

Порівняння: перевагою даної корисної моделі є інтенсифікація горіння 

частинок палива за рахунок вібраційного переміщення повітря підвідних 

ковпачків у вертикальній площині при нерухомій подині решітки, але 
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недолік газорозподільної решітки полягає в застосуванні вібротехнічних 

пристроїв, які завжди суттєво ускладнюють обладнання. 

 

Газорозподільна решітка для апаратів з псевдозрідженим шаром [22] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Газорозподільна решітка  

 

Очікуваний ефект: забезпечення економії енергії за рахунок 

раціонального використання тепла теплоносія, що подається в апарат, при 

одночасному скороченні тривалості процесу сушки матеріалу. 

Засоби досягнення ефекту: газорозподільна решітка складається з ряду 

паралельно встановлених профільованих елементів, що оснащені 

дистанційними упорами, на яких змонтовані насадочні клиновидні елементи. 

Профільовані і насадочні елементи виконані у вигляді пластин, які 

створюють кут, обернений вершиною всередину апарату, при цьому вільні 

кінці пластин, забезпечені полицями, на яких встановлені дистанційні упори. 

Порівняння: перевагою корисної моделі є те, що профільовані і 

насадочні елементи виконані у вигляді пластин, які створюють кут, 

обернений вершиною у бік оброблюваного матеріалу, недоліком є 

збільшення дисперсності матеріалу, що не задовольняє вимогам до нашої 

продукції. Слід зберігати монодисперсність матеріалу. 
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Газорозподільна решітка печі киплячого шару [23] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Газорозподільна решітка печі киплячого шару 

 

Очікуваний ефект: забезпечення постійної витрати газу і зниження 

забивання ковпачків оброблюваним матеріалом і домішками, які входять до 

складу газу. 

Засоби досягнення ефекту: газорозподільна решітка печі киплячого 

шару включає подину з отворами і ковпачки, що знаходяться в цих отворах. 

Ковпачки встановлені в отвори подини з зазором  для можливого 

переміщення і виконані у вигляді шляпки і направляючої опори. 

Направляюча опора ковпачка виконана у вигляді труби з прорізами, 

розміщеними під плоским диском. 

Порівняння: в порівнянні з запропонованим винаходом дане рішення 

дозволяє підвищити продуктивність газорозподільної решітки і печі в цілому, 

строк роботи печі і знизити витрату праці на виготовлення ковпачків, але 

конструкція ковпачків не запобігає утворенню застійних зон матеріалу на 

кришці ковпачка у зв‟язку з формою верхньої частини ковпачка, яка 

виконана у формі диску. 
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Ковпачкова газорозподільна решітка [24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Ковпачкова газорозподільна решітка  

 

Очікуваний ефект: забезпечення рівномірності спучення шару в 

широкому діапазоні регулювання продуктивності апаратів киплячого шару. 

Засоби досягнення ефекту: решітка складається з плити, в якій 

встановлені нерухомі ковпачки з вхідними отворами, що розташовуються на 

різних рівнях від плити і додатково оснащена рухомими сердечниками, 

кожен з яких поміщений в порожнині ковпачка з боку вхідного вікна 

ковпачка. 

Порівняння: перевагою є забезпечення рівномірності спучення шару в 

широкому діапазоні регулювання продуктивності киплячого шару, але 

недоліком даного винаходу, в порівнянні з запропонованим, є ускладнена 

конструкція ковпачка, що буде перешкоджати її широкому впровадженню у 

виробництво, а також виникнення застійних зон на вершинах ковпачків, які 

мають форму диска. 
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Газорозподілбча решітка печі киплячого шару [25] 

 

Очікувний ефект: у відомій газорозподільній решітці для апаратів з 

псевдо зрідженим шаром, яка містить основу з отворами для ковпачків, 

ковпачки виконані у вигляді патрубка з отворами для виходу сушильного 

агенту та заглушки, яка має форму конуса, що повністю ліквідує можливість 

утворення застійних зон матеріалу та, тим самим, покращує якість продукції. 

Засоби досягнення ефекту: Газорозподільна решітка по прототипу 

виконана у вигляді подини з отворами для ковпачків, що встановлені в 

отворах подини.  

Ковпачки виконані у вигляді головки з прикріпленою до неї 

направляючою опорою у вигляді труби з каналами для виходу повітря в 

надрешіткову порожнину. Головки ковпачків виконані у вигляді усічених 

конусів, вершини яких повернуті у бік киплячого шару. Підрешіткова 

порожнина топки забезпечена вібратором, що з‟єднаний з ковпачками. 

Теплоносій подається в підрешіткову порожнину апарату 

псевдозрідженого шару, потім поступає в ковпачки через патрубки, які 

нерухомо закріплені в отворах газорозподільної решітки. Патрубки мають в 

своїй структурі отвори. Повітряні струмені, що виходять з каналів в 

надрешіткову порожнину забезпечують сушку матеріалу. Матеріал, що 

висушується сповзає по ковпачку і потрапляє в зону струмин гарячого 

теплоносія, що виходить з каналів, не утворюючи застійні зони та 

інтенсифікуючи процес сушки. 

На Рисунку 4.6 показаний загальний вигляд газорозподільної решітки 

для апаратів з киплячим шаром. На Рисунку 4.7 показаний розріз ковпачка, 

який встановлений в отворах основи газорозподільної решітки. 

Газорозподільна решітка складається з ребер жорсткості 3, основи 2 з 

отворами 1 для ковпачків 4, що нерухомо встановлені в отворах основи 

решітки. Ковпачки виконані у вигляді заглушки 5 з прикріпленим до неї 
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патрубком 6 з каналами 7 для виходу сушильного агенту в надрешіткову 

порожнину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.6 - Газорозподільча решітка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.7 - Розріз ковпачка 

 

 

Порівняння: газорозподільна решітка відрізняється тим, що має 

неускладнену конструкцію, у якої головки ковпачків виконані у вигляді 

конусів, вершини яких повернуті у бік киплячого шару. 
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Батарейний циклон [26] 

 

          Очікуваний ефект: створення конструкції батарейного циклона, що 

забезпечує більш високу, у порівнянні з найближчим аналогом, ступінь 

очищення газу й експлуатації, що збільшує міжремонтний період, 

батарейного циклона й ексгаустера. 

Засоби досягнення ефекту: в батарейному циклоні, виконаному у 

вигляді корпусу, внутрішній простір якого розділено на дві частини 

горизонтальною перегородкою, причому в нижній частині корпусу 

батарейного циклона встановлені секції циклонних елементів, кожний з яких 

складається з вертикально розташованої труби, укладеної в нижній частині в 

корпус циклонного елемента й вихідною верхньою частиною через 

горизонтальну перегородку у верхню частину корпусу батарейного циклона, 

і обладнаний розміщеним уздовж поздовжньої осі батарейного циклона 

каналом, у якому на клиноподібно розташованих опорах установлені лопатки 

С-подібного поперечного перерізу, відповідно до корисної моделі, на 

зовнішніх торцях лопаток С-подібного поперечного перерізу жорстко 

встановлені пилозатри-муючі елементи, а на трубах циклонних елементів, 

розташованих у не менше чим двох найближчих від осі батарейного циклона 

рядах, на ділянці від верху корпусу циклонного елемента до горизонтальної 

перегородки жорстко закріплені захисні елементи. Пилозатримуючі й захисні 

елементи можуть бути виконані у вигляді вертикально встановлених 

металевих кутиків.Більш детально суть корисної моделі пояснюється 

кресленнями, зображених на рисинук  11  та  12. 
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Рисунок  4.8 - Батарейний циклон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.9 - Батарейний циклон (установка лопаток С-подібного 

поперечного перерізу вид з верху) 

 

Порівняння: Зазначені вище переваги пропонованого батарейного 

циклона в порівнянні з найближчим аналогом значно підвищують 

ефективність його роботи й приносять економічний ефект. 
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Батарейний циклон [27] 

 

 

 

Рисунок 4.10 – Батарейний циклон 

 

Очікуваний ефект: вдосконалення батарейного циклона за рахунок 

зменшення енерговитрат та витрат на виготовлення батарейного циклону 

шляхом нового конструктивного виконання циклонного елемента. 

Засоби досягнення ефекту: в батарейному циклоні, що містить камеру 

чистого повітря, камеру очищення з циклонними елементами, бункер для 

збирання пилу, вхідний і вихідний патрубки, згідно з пропонованою 
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корисною моделлю новим є те, що у кожному циклонному елементі 

встановлено диск з направляючими пластинами. 

Порівняння: батарейний циклон, що містить камеру чистого повітря, 

камеру очищення з циклонними елементами, бункер для збирання пилу, 

вхідний і вихідний патрубки, який відрізняється тим, що у кожному 

циклонному елементі встановлено диск з направляючими пластинами. 

Батарейний циклон містить корпус циклона 1, камеру чистого повітря 

2, від якої відходить вихідний патрубок 3, камеру очищення 4 з циклонними 

елементами 5. До камери очищення 4 підключений вхідний патрубок 6. Під 

камерою очищення 4 розташований бункер для збирання пилу 7. У кожному 

циклонному елементі міститься диск 8 з направ-ляючими пластинами 9. 

Батарейній циклон працює в такий спосіб: під тиском через вхідний 

патрубок 6, розташо-ваний у корпусі циклона 1, в камеру очищення 4 

надходить забруднене повітря, що потрапляє в циклонні елементи 5, де 

закручується направляючими пластинами 9 дисків 8. Відцентрова сила 

відокремлює частинки пилу від загальної маси потоку. Частинки пилу під 

дією сили ваги потрапляють в бункер для збирання пилу 7. Очищене повітря 

подається в камеру чистого повітря 2 і через вихідний патрубок 3 потрапляє в 

навколишнє середовище. 

 

Батарейний циклон для очищення газів від пилу [28] 

 

 

Рисунок 4.11 – Батарейний циклон 
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Очікуваний ефект: дозволить збільшити ступінь очищення і 

продуктивність устаткування. 

Засоби досягнення ефекту: в батарейному циклоні для очищення газів 

від пилу, який має корпус, встановлені і закріплені в ньому за допомогою 

зв'язуючого матеріалу циклонні елементи, які мають циліндричну і конічну 

частини, з осьовим підведенням газу, вихідною грубою і пиловипускним 

отвором, згідно винаходу на суміжних між собою і з стінками корпусу 

поверхнях циліндричних частин циклонних елементів виконані лиски, при 

цьому висота циліндричної частини дорівнює 1,2-2,6 висоти конічної 

частини. 

Порівняння: має корпус з встановленими і закріпленими в ньому, за 

допомогою зв‟язуючого матеріалу, циклонними елементами, які мають 

циліндричну та конічну частини, а в середині кожного з циклонних елементів 

встановлена вихідна труба з пиловипускним отвором, який відрізняється тим, 

що на суміжних між собою та і з стінками корпусу поверхнях циліндричних 

частин циклонних елементів виконані лиски, при цьому висота циліндричної 

частини дорівнює 1,2 - 2,6 висоти конічної частини. 

Батарейний циклон має корпус 1, установлені в ньому циклонні 

елементи, які мають циліндричну 2 і конічну 3 частини, пиловипускний отвір 

4, патрубок 5 для осьового підведення газу і вихідну трубу 6. Батарейний 

циклон працює наступним чином. Запилений газ надходить в циклонні 

елементи установлені ї закріплені в корпусі 1 через патрубки 5 осьового 

підведення газів. У циліндричній частині 2 циклонного елементу 

відбувається закручування газів і по низхідній спіралі запилений газ попадає 

в конусну 3 частину, і далі через пиловипускний отвір 4 у бункер-збірник 

пилу. Очищений газ із циклонних елементів направляється у вихідну трубу 6. 
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Батарейний циклон [29] 

 

 

 

Рисунок 4.12 – Батарейний циклон 

 

Очікуваний ефект: підвищення ефективності роботи циклона 

батарейного 

Засоби досягнення ефекту: у циклоні батарейному, який складається з 

корпусу циклона, встановленого на опорних елементах, що містить камеру 

чистого повітря, камеру очищення з циклонними елементами, встановленими 

на валу з виконаною на ньому однозахідною спіраллю, бункер для збирання 

пилу, вхідний і вихідний патрубки, відповідно до корисної моделі, 

поперечний переріз корпусу циклона в місці розташування ка- мери 

очищення з циклонними елементами, камери чистого повітря і бункера для 

збирання пилу виконаний у вигляді кола Щонайменше, в одному циклонному 

елементі спіраль виконана двозахідною. Щонайменше, в одному циклонному 

елементі спіраль виконана багатозахідною У корпусі циклона виконане вікно 

для контролю 

Порівняння:  поперечний переріз корпусу циклона в місці 

розташування циклонних елементів, камери чистого повітря і бункера для 
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збирання пилу виконаний у вигляді кола Це передбачене для того, щоб 

підвищити міцнісні характеристики корпусу циклона батарейного з метою 

одержання можливості збільшення потужності циклона батарейного 

(збільшення об'єму повітря, що пропускається через циклон батарейний) за 

рахунок збільшення тиску, наявність концентраторів напруження в корпусі 

циклона батарейного при підвищенні тиску може призвести до руйнування 

корпусу циклона та циклона батарейного у цілому, для виключення 

концентраторів напруження кожна з частин корпусу циклона виконана у 

вигляді тіл обертання, у попе- речному перерізі кожної з яких лежить 

окружність.  

Циклон батарейний складається з наступних деталей Корпус циклона 

1, встановлений на опорних елементах 2, містить камеру чистого по- вітря 3, 

камеру очищення 4 з циклонними елементами 5, у кожному з яких міститься 

вал 6 з встановленою на ньому спіраллю 7 Під камерою очищення 4 

розташований бункер для збирання пилу 8 До камери очищення 4 з 

циклонними елементами 5 підключений вхідний патрубок 9 Від камери 

чистого повітря 3 відходить вихідний патрубок 10 Корпус циклона 1 в МІСЦІ 

розташування камери чистого повітря 4 обладнаний вікном для контролю 11. 

Циклон батарейний працює наступним чином: під тиском через вхідний 

патрубок 9, розташований у корпусі циклона 1, в камеру очищення 4 

надходить забруднене повітря, що потрапляє в циклонні елементи 5, а саме в 

корпус кожного циклонного елемента, де закручується по спіралі 7, 

встановленій на валу 6 Відцентрова сила відокремлює частинки пилу від 

загальної маси. Частинки пилу під дією сили ваги потрапляють в бункер для 

збирання пилу 8 Очищене повітря подається в камеру чистого повітря 3 і 

через вихідний патрубок 10 потрапляє в навколишнє середовище Через вікно 

для спостереження 11 візуально контролюють камеру очищення з 

циклонними елементами 5 
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Батарейний циклон з жалюзійними елементами [30] 

 

 

Рисунок 4.13 - Батарейний циклон з жалюзійними елементами 

 

Очікуваний ефект: озволяє підвищити ефективність пилоочистки і 

зменшити гідравлічний опір апарата. 

Засоби досягнення ефекту: у відомому батарейному циклоні НИИОГаз, 

який містить прямокутний корпус, вхідний патрубок, розподільчу камеру, 

опорні решітки, камеру очищеного газу, бункер, відповідно до винаходу, 

замість циклонних елементів конструкцій НИИОГаз встановлені елементи з 

жалюзійними решітками, конструкція яких захищена. 

Порівняння: містить прямокутний корпус, вхідний патрубок, розподільну 

камеру, опорні решітки, камеру очищеного газу, бункер, який відрізняється 

тим, що вихлопна труба циклонного елемента виготовлена у вигляді 

жалюзійної решітки 
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Аналіз патентів дозволяє зробити висновок, що в галузі киплячого 

шару значна кількість розробок спрямована на патентування різних 

конструкцій газорозподільних решіток та циклонів. 

У проектованій конструкції не використовуються конструктивні 

рішення, захищені діючими патентами, апарат є патентно чистим.  

Для проведення модернізації фільтра обираємо патенти [25] та [30], як 

найбільш вдалі та перспективні. 
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8. ОЧІКУВАНІ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 

ЗАСТОСУВАННЯ УСТАНОВКИ В УМОВАХ ДІЮЧОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Модернізація лінії виробництва сіопору з розробкою сушарки 

киплячого шару, змішувача і циклона в умовах діючого підприємства 

Інституту Газу НАН України. 

 

8.1 Обґрунтування необхідності модернізації обладнання 

 

Основним завданням обладнання хімічного машинобудування є випуск 

якісної та сучасної продукції, яка широко використовується в  будівельній  

промисловості та інших галузях народного господарства. 

У зв‟язку зі зростаючими темпами розвитку хімічної промисловості 

першочергове значення має вдосконалення технологічних процесів та 

розробка високоефективних конструкцій апаратів для інтенсифікації 

виробничих процесів і вирішення завдань ресурсо- та енергозбереження. 

Лінія виробництва сіпору включає в себе такі основні апарати: сушарка 

киплячого шару, змішувач, циклони, кристалізатор. 

До переваг базової установки відноситься простота конструкції та 

монтажу, висока надійність. 

До основних недоліків базової установки відносяться недостатня 

продуктивність барабанної сушарки за рахунок витрати значної кількості 

часу на сушіння матеріалу, а також за рахунок конструкції циклонів.  

Для усунення недоліків установки з виробництва сіопору проводимо її 

модернізацію, яка полягає в тому, що замість барабанної сушарки 

встановлюємо сушарку киплячого шару, в зв‟язку з чим процес сушіння 

проходить інтенсивніше в силу значного збільшення поверхні контакту між 
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частинками матеріалу і сушильним агентом, відбувається покращення якості 

продукту (без зміни ціни), зменшується використовувана площа, знижується 

металоємність. 

Два циклона замінюємо на один груповий з чотирьох циклонів 

меншого діаметру, що дозволяє підвищити ефективність уловлювання частин 

матеріалу, підвищити продуктивність та зменшити використовувану площу 

під апарат. 

Внаслідок модернізації було зменшено виробничу площу, яка 

необхідна для функціонування установки, збільшено продуктивність та 

зменшено масу установки. 

Зводимо показники, що характеризують базову конструкцію установки 

та очікувані показники модернізованої установки до таблиці 8.1. 

 

Таблиця 8.1 – Основні техніко-економічні показники базової та 

модернізованої лінії виробництва сіопору 

Показник Одиниця 
Техніка 

базова проектована 

Зайнята площа м
2 

150 143 

Годинна 

продуктивність 
кг/год 2025 2085 

Річна 

продуктивність 
кг/рік 16497270 16986078 

Маса кг 4284 3931 

Термін служби роки 8,5 10 

Норма 

обслуговування 
чол. 8 8 

Встановлена 

потужність 

електродвигунів 

кВт·год 8,4 8,4 
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