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КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ
КАТАЛІТИЧНОГО ОКИСЛЕННЯ ДВООКСИДУ СІРКИ.

Процес одержання сульфатуючого агенту (низькоконцентрованого
газоподібного SO3) у виробництві поверхнево-активних речовин (ПАР) є одним
з основних, від результату на цій стадії залежить не тільки якість кінцевого
продукту а і екологічність всього виробництва ПАР вцілому.

Існуюче апаратурно-технологічне оформлення процесу характеризується
значною енергоємністю і не дозволяє досягти ступеня перетворення вище ніж
95%.

А даних порівняльного аналізу по апаратурно-технологічному
оформленню та системам управління цим процесом недостатньо.

На практиці використовується велика кількість контактних вузлів та
апаратів, що розділяються за типом шарів каталізатора, типом та видом
каталізатора, способом підтримки оптимальної температури та конструкцією.

Основного поширення набули атмосферні апарати з фільтруючими
шарами каталізатора та проміжним теплообміном, але як було наведено
вище – при одностадійному контактуванні такі апарати є малоефективними.

Певний інтерес представляють комбіновані контактні вузли для
окислення низькоконцентрованого двооксиду сірки під тиском при
одностадійному контактуванні. У такому випадку реактор що складається з
двох складових: перший – містить в собі адіабатичний шар каталізатору та
вбудований трубчастий теплообмінник, другий – трубчастий реактор з
політропічним шаром каталізатора. Свіжий газоповітряний потік подається до
міжтрубного простору вбудованого теплообмінника, де за рахунок тепла
газоповітряного потоку, яке виділилося за рахунок реакції на адіабатичному
шарі, і підігрівається до необхідної температури для початку реакції і подається
на адіабатичний шар каталізатора; потік, пройшовши шар каталізатора,
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надходить до трубного простору вищезгаданого теплообмінника для зниження
температури до необхідного рівня і подається на вхід трубчастого
(політропічного) реактора. Газовий потік, що надходить до трубчастого
реактора спрямовується знизу через розподільну решітку (для рівномірного
розподілу газового потоку по перетину реактора), при підйомі газоповітряного
потоку, він охолоджує трубки наповнені каталізатором.

Внаслідок чого він підігрівається і надходить до трубного простору
трубчастого реактора, де й проходить остаточне окислення двооксиду сірки до
триоксиду (кінцевий ступінь перетворення, при одностадійному контактуванні,
сягає 99%). Але високий ступінь перетворення можна досягти тільки при точній
підтримці оптимальних умов протікання процесу, з цією метою запропоноване
комп’ютерно-інтегроване управління таким вузлом. Основними контурами
контролю та регулювання в якому є:

– регулювання температури на вході контактного вузла, температури на
вході в адіабатичний шар каталізатору, температури на вході в політропічний
шар каталізатора,

– контроль концентрації на вході і виході контактного вузла, тиску в
апаратах, витрати газоповітряного потоку, температури газоповітряного потоку
на виході з шарів та на 1/3 висоті політропічного шару каталізатора.

Комп’ютерно-інтегроване управління в порівнянні з традиційними
системами автоматизованного управління, де використовуються коштовні
великогабаритні щити з мнемосхемою технологічного процесу, використовує
комп’ютерну візуалізацію, яка легко підлаштовується під технологічний
процес.

За допомогою комп’ютерно-інтегрованої системи управління можливо
деталізувати дані про роботу будь-якої ділянки процесу, оцінювати собівартість
продукції, попереджати розвиток аварійних ситуацій, перепрограмувати
вітдалене обладнання керування, контролювати дії диспетчера, порівнювати
поточні й минулі показники процесу

Комп’ютерно-інтегрована система управління забезпечує:
– збір поточної інформації про роботу устаткування від датчиків і

контролерів;
– первинне перетворення зібраної інформації;
– збереження поточної інформації;
– представлення поточної інформації, та тієї що зберігається, у вигляді

гістограм, таблиць, графіків і т.п.
– друк звітів і протоколів про роботу устаткування;
– передача й уведення команд керування оператора;
– використання поточної інформації для розв'язування завдань
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користувача;
– організація зв’язку з обладнанням, підключеним до інформаційної

мережі.

ВИСНОВКИ
Проведено аналіз апаратурно-технічного оформлення процесу

каталітичного окислення низьконцентрованого SO2 під підвищеним тиском в
комбінованому контактному апараті в автотермічному режимі.

Приведений перелік параметрів контролю та регулювання. Для
розрахунку окремих контурів комп’ютерно-інтегрованої системи управління
необхідне вивчення даного процесу як об’єкту управління, що планується
виконати в подальших дослідженнях.
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Одной из важнейших частей жиропереработки является производство
маргариновой продукции. В наше время маргарин является
высококачественным жиром, изготовленным на основе растительных и
животных жиров с добавлением различных компонентов и представляет собой
высокодисперсную эмульсию типа «вода–масло» (обратная эмульсия).

В мировой практике было апробировано большое количество методов
(принципов) воздействия на диспергируемую среду как механических, так и
немеханических с целью получения водно–жировых эмульсий. Самое широкое
применение нашел метод получения эмульсий типа «масло–вода» и «вода–
масло» с помощью различного рода перемешивающих устройств [1].

Целью работы является исследование параметров перемешивания на


