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УДК 621.436-6

ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ
АВТОНОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ ПЕРЕРОБНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ

Пастушенко СУ, д.тл., професор
Г'авриш ВХ, к.т.н., доцент
Миколаївський державний аграрний університет
Тел.:: (0512) 34-01-91

Анотація - на основі виконаного аналізу показана 
«ф гісги втоь застосуванню випарної системи охолодження 
усмоктуваного циклового повітря енергетичного обладнанню в 
іІ ї ііШ період часу.

Ключові слова - дизель, ефехпгивність, випарне охолодження,

Постановка проблеми. Для підприємств АПК актуальним є 
зниження собівартості продукції Цього можна досягти і знижуючи 
витрати на електроенергію. Крім удосконалення технології і 
■». к госування енергозберігаючого устаткування, підприємства можуть 
використовувати і власні потужності для вироблення електричної 
оі«ерг51 Електрична енергія власного виробництва може виявитися 
н иупю дешевшою в силу відсутності значних втрат при ЇЇ 
и чий с порту ванні 1 платежів за її доставку. Так при відпускній вартості 
пігкіроенергії на теплових станціях на рівні ПО гри7(МВ'г*год), з 
урахуванням в т р а т  на її транспортування, до промислових 
споживачів вона доходить вже за ціною ~ 240 грнДМВттод). Таким 
чипом доставка електричної енергії піднімає її вартість удвічі.

І іриймаючи до уваги значні ціни на електричну енергію, постає 
і лтш про використання деценталізованого енергопостачанш. В 

«•милі автономних електростанцій підприєнства АПК можуть 
ммнористоиувати газові двигуни-генератори (ГДвГ), газодизелі- 
н исратори (ГДГ), газотурбінні генератори (ГІГ) та паротурбінні 
* і * аератори (П ІТ),

Інтенсивна експлуатація переробних сільськогосподарських 
ні/шриемств відбувається в літню пору року при температурах 
?» »мїфн„ ідо в умовах півдня України часто перевищує +30 °С, Висока 
н’мморитура негативно позначається на показниках робота теплових 
шипунів; знижується максимальна потужність, збільшується 
ні «тужність, яка споживається елементами системи охолодження,
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DESIGN OF SYSTEM "FORAGE MIXTURE—MIXER" 
F.Yaipachic, V.Gvozdev

Summary
Work is devoted to determination o f structural, kinematics *«4 

technological parameters of spiral mixer от the basis of physical шё 
mathematical design with the use of scale factors and developed Ыне 
shesni of algorithm.
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УДК 621.86.067.2:621.565:664.8.037

П КОМЕНДАЦІЇ ПО ЗНИЖЕННЮ ВИТРАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
Ф ІЮЇДИЗАЦІЙНОГО АПАРАТУ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ

Ломейко О. П., інженер*
Гаврійська держ авна агротехнічна академія 
Гел. (0619) 42-13-06

{нотація - робота присвячена аналізу існуючих 
|Икі»мжитрат флюїди заційного апарату малої продуктивності та 
рекомендації, щодо їх зниження за рахунок зменшення 
ррйііііктіення вологого повітря в морозильну камеру гіри 
Мім тя ж ен н і продукції.

Ключові слова  -  флюїдизаційиий апарат, енерговитрати, 
і..іг повітря, повітряна завіса, живильник-насос.

Постановка проблеми.. Кращий спосіб тривалого збереження 
|#ю )ін Й овочів - їх швидке заморожування. Переваги цього способу в 
рИріНИНИНІ з іншими доводить постійне збільшення виробництва 

н і й  іко замороженої продукції в світі.
V зв’язку з постійним ростом цін на електроенергію 

■рімшуггься значимість заходів для її економії на холодильних 
м іф ін  мствах. Однак будь-які заходи щодо економії електроенергії 

жжмнні прийматися на шкоду якості продуктів. Так при 
рим цільній обробці продуктів найбільш енергоємним процесом є 

імьк)..ання. [1]
Аналізуючи енерговитрати повітряних швидкоморозильних 

І#ій|мігіи і шляху' зниження, було встановлено, що на привід 
фнч іродвигунів вентиляторів витрачається до 85% споживаної 
шнп іроенергії (без урахування витрат на вироблення холоду).

Проникнення вологого атмосферного повітря через двері для 
■^усовування швидкоморозильного апарату або завантажувальних 
фМ і може підвищити потреба в холоді на 15% і більше. [2]

{наліз останніх досліджень. Вплив холоду на біологічні 
і і і и и ,  до числа яких ставляться й харчові продукти рослинного 
м** 1' іження, було предметом вивчення й дослідження багатьох 
t s#rних і фахівців. До базових робіт у цій області варто віднести 
р|гн нкації вітчизняних учених: Д.А.Хрнстодуло, Д.Г.Ботова,
ГЬЧижова, Н.А.Головкина. И.Г.Чумака, а також закордонних 
§уі 11; 111 и к і в - Р. Планка. ТЛорентцена._____________________________

* Науковий керівник -  к.т.н., доцент Стручаєв М.1.
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З ЦІ й інші вчені заклали, основні принципи технолО'і і'йінс 
розрахунків для створення ефективних технічних засобів мехпні -  
щт оОбробці холодом. Загальні принципи підходу до вибору режимів І 
ОХОЛОрДНИХ систем, ЯКІ забезпечують зменшення усушки. П родуй І І!■  
сформулювали ПБ.Чижов і СГ.Чуклїн. Дослідження в оСшш И 
заморожувавші мілкої або подрібненої рослинної сировини у 
псевдлоожиженому шарі проводили А.Фикиин, А.М. Войтко, П ІІ 
Чепуррненко, Ю.А. Мирончук й ін. Результати досліджень дошминЯ 
що прри збільшенні вологи в морозильній камері зростає навантаж пні* 
на холлодильні установки й відцентрові вентилятори флюїдизаційімч \ 
апараДО» що приводить до збільшення його енерговитрат. При цьомі) 
вплив* волога атмосферного повітря, що проникає в морозил»Щ 
камерну флюїцизаідійного апарата при безперервній подачі продут «iff 
через :■ завантажувальні вікна, ке враховані.

/Постановка завдання. Основою метою досліджень буя** 
обґрунтування раціонального способу зниження екерами |и* 
фяюїдцнзацімного апарату малої продуктивності за рахунок зменшенім! 
прокш*кйення вологого повітря в морозильну камеру при завштшйимі 
проду/ВДЇ*

і Основна частина. Реальні шляхи скорочення енерговмтри і f  І  
процесі заморожування полягають у поліпшенні проектних рішену І 
швчдреоморозильних апаратів, оптимізащі виробництва холоду, 
застосуванні високоефективних повітроохолоджувач І в
автоматичним відтаванням, зменшенні надходження теплого і * 
ВОЛОП'ОҐО повітря у холодильну камеру й  втрат холоду При ВИКОШт НІ 
вантатжно'-розвантажувальних робіт, поліпшенні викорисі пнні 
робочого часу шввдкоморетльних апаратів. [3]

] Економити електроенергію на привід електродвигуні! 
вентиляторів можна зменшенням витрати циркулюючого повітря и 
аеродинамічного опору в умовному циркуляційному кільці алярмі *
Г'ПТІА

(Д ш  запобігаєш проникнення вологого атмосферного повп'цлі <і 
мороз*ниьну камеру Існують д т  основних конструктивних спосм'ін| 1 
прист}Р*й повітряної завіси й пластикова завіса. Мехшіииі ; 
уШШіДЖСННЯ пристрою повітряної завіси створюють проблему Н|ІІІ 

інтещришіому русі. Доцільно будувати вестибюлі, однак шш і 
віднімають частішу площі, якщо будуються на діючому підприємці ні* 
Шастгикова завіса у дверному прорізі зручна, але не можна допуски«Ц 
її ушкодження. Крім того, використання пластикової завіси д'їм 
завая^гвакувапьиих вікон у швидкоморозияышх апаратах приводить т  j 
механічних ушкоджень чутливих видів плодової і ягідної продукції В 

перісдД безперервної її подачі в морозильну камеру. [4]
;3 метою рішення проблеми, пов’язаної з надходженням вологою
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Ф'-рного повітря в морозильну камеру cj флюшизаційного апарату, 
івім \ виробництва даних апаратів пропонують різні рішення по 
іншШНШ продукту.
Фахівці проектного Інституту «Молдошдепромпроект» 

»г»шт швидкоморознльннй апарат#. що являє собою 
“*») юльовану камеру, у якій вжористаеї%ься принцип флюїдизації 
і нр. иуговування холодильних камер пропонується встановлювати 

■і що автоматично закриваються, що різ%&о скорочує надходження 
ПГО й теплого повітря в коридор і і відповідно в холодильні 
Т|ри« у результаті чого зменшується навантаження на компресори, 
ммі цьому економшься значна кількість електроенергії.. [5] 

Японські фахівці встановили, що при £ відносно вузьких дверних 
ЭрИ51К створюваний завісою ПОТІК Н 0 В Ітр %  не ізолює ефективно від 
ЗіИкисння в  неї зовнішнього п о в і т р ю  Отримані результати 
Уітлиу що застосування додаткових яегпсих дверних стулок, що 
}ІИИ.П0ТЬ проріз при відкритих ОСНОВНИХ j дверях, більш ефективно, 
ІОйІтршІ завіси. [4]

Дослідниками США [б] запропонований спосіб завантаження в 
г л цільну камеру для заморожування шііодової, овочевої, ягідної 
Іду to і,її. Завантаження здійснюється на У/~образному транспортері 
щ  ванну з рідким азотом або диокздцдом вуглешо, у якому 
НлГпГІСНе ущільнення. У ВИГЛЯДІ Непроникної перегородки, 
JfliamoY під рівень рідкої ванни. Саме цщ пастка й не допускає 
|цгішя в морозильну камеру вологого Атмосферного повітря, на 
;йтщжешя й виморожуванові вологи, з яркого витрачається велика 
ш ість  криогенного агента, й енергії Уч^ні й конструктори фірми 
■вико» (Нідерланди), також розробили Лабіринтовий пристрій на 
№)1 н фарах, що перешкоджає пронихненнщ) в нього теплого повітря 
р іш у  холодного. Фахівці фірми « ЕМ Йнщустриален » (Німеччина) 

Ьцмчюяували й застосували систему виршінювання тиску на вході й 
ш т \  продукту, завдяки якій зведені до Мінімуму втрати холоду й 
Шжсиа втрата  слештроенергії. [7]

Ці дослідження доводять проблему надходження повітря в 
мщшчоьну камеру й пошуки шнструкти%*Шх її рішень. Але дані 
■(іімшя т  думку автора мають ряд основних протиріч:

* неможливість застосування їх для даного класу апаратів; 
ушкодження продукції, мала ефективність, складність або 

мїпжнеча конструкцій, використовуваних Деякими апаратами,
З метою зниження енерговшрат флю%щаційного апарата малої 

ИЛшЬшмості (до 800 кг/год) на 8% рекомендується процес 
іімііігтшєнш плодової, овочевої і ягідної продукціз з одночасною 
м и й кою  атмосферного повітря за Допомогою розробленого 
м і м і  Ььнйка-йасоса. [8]
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Дяя переобладнання існуючого або розробки шш 
ф.шющизадї.йного апарата малої продуктивності необхідно т **и 
завіантажувального вікна зробити монтаж жшмлмшка-еасосй там і 
налірямний рукав щільно входив у вікно апарата. Кут нахилу /ми* 
завіантажувального бункера й величину ексдашриситеїу иеоОчі 
встановити залежно від. виду продукції. Клапан регулюють 
атмдосферний тмск, при перевищенні якого робоча порожнина ь дш 
пошивна з'єднуватися через нагнітаючі# патрубок з атмос |* 
Гірші д живильника-насоса забезпечується від електродвигуна щ  
клишореміїтну передачу'. Залежно від продуктивності фівдїднзаніпнмі# 
апаїрату та продукції, яка заваїггажуегься, установлюють исоблім 
частішу обертання ротора жившіьника-насоса. Основними при шн 
змшнання продукту є невірне регулювання ексцентриситету й и 
нахсшіу дщища завантажувального бункера, заюіинювания? л»им» 
пазгах, повізше з наявністю в них сторонніх домішок або відсутні 
прудаші» а. також значна частота обертання ротора. [9]

'"Технологічним процес робота живильника-насоса наступи 
іфзддукція із транспортера завантажується в бункер9 скачуш.<» 
завантажувального вікна й попадає в робочу порожнину, 
утори ться  суміжними лопатями й торцевими кришками.

Продукція, захоплена лопатою, внаслідок обертання |п»»« 
відлатається від завантажувального вікна ж попадає в зону ш к  - ні 
За рахунок зменшення площі робочої порожнини повітря стиску і * 
й чгасттсово відводиться (до 60%) з корпусу через перфорои 
перегородку й нагнітаючий патрубок. Лопаті поступово входміь 
пвзм  ротора й продовжують подачу порції продуй і у 
вивантажувального вікна, звідки по напрямному рукаві напракит і 
У флюКццзащйний апарат. Відповідно до продукгивності днин 
апарата встановлюються раціональні конструктивні й кінсмгші 
нарзаметри живильшша-насоса для даного виду плодової, овоч <; по» 
ягідщої продукції. [10]

Висновки Таким чином, запропонований спосіб завантажим 
дріШних або здрібнених овочів, плодів Ш ягід забезпечує їхню  до-ниш 
шщ&чу у фдюїддаацШний апарат для подальшого заморожуванії^ 
одночасним відкачуванням атмосферного повітря, що зменшує ми 
енедоговиграти апарату малої продуктивності.
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