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Блок вторинної конденсації, і зокрема абсорбційно-холодильні 

установки (АХУ), що входять до його складу характеризуються широким 

застосуванням апаратів з повітряним і водяним охолодженням. 

Враховуючи великотоннажність виробництва аміаку та існуюче 

апаратурно-технологічне оформлення робота блоку вторинної конденсації 

знаходиться під постійним впливом зовнішніх збурень, що призводить до 

зміни параметричних умов експлуатації, а отже і до суттєвих змін 

температури охолодження циркуляційного газу (ЦГ) у випарниках АХУ у 

межах -8 С ÷4 °С. Проте підвищення цієї температури навіть на 1 °С 

зумовлює зниження енергоефективності агрегату синтезу загалом за 

рахунок збільшення річних витрат природного газу у додатковий паровий 

котел на 307,3 тис.нм
3
 [1]. Тому мінімізація температурного режиму 

охолодження ЦГ у випарниках АХУ є актуальною задачею у загальному 

процесі підвищення економічної ефективності агрегатів синтезу аміаку.  

Особливість експлуатації випарника пов’язана з надходженням 

холодоагенту (аміаку) з домішками води, що обумовлює необхідність 

відводу (дренування) залишку води у вигляді флегми. Однак в сучасній 

літературі [2] практично відсутня інформація щодо визначення необхідної 

інтенсивності дренування флегми у залежності від постійно діючих 

зовнішніх збурень. При цьому недостатнє, як і надмірне, дренування у 

підсумку знижує холодопродуктивність агрегату. З метою встановлення 

кількісної оцінки оптимального значення витрати флегми з випарника, за 

значного впливу зовнішніх збурень, яке забезпечить найефективніші 

значення температури охолодження циркуляційного газу та 

холодопродуктивності і були проведені дослідження з використанням 

методу математичного моделювання. 

За результатами досліджень визначена залежність показників 

ефективності процесів теплообміну випарника, таких як теплові потоки, 

холодопродуктивність, температура охолодження ЦГ, температурний 

напір та коефіцієнти теплопередачі від зміни керуючої дії витрати флегми 

та зовнішніх збурень. Встановлений екстремальний характер залежності 

холодопродуктивності та температури охолодження ЦГ від керуючої дії 

витрати флегми. Визначені показники енергоефективності виробництва 

аміаку, а саме витрати природного газу в умовах зміни керуючої дії 

витрати флегми та зовнішніх збурень. При цьому в результаті застосування 

керуючої дії по витраті флегми в діапазоні, наприклад, від 0,1 т/год до 
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0,35 т/год забезпечується зниження річної витрати природного газу майже 

на 990 тис.нм
3
 (рис.1). 

 

 
Рисунок 1 – Залежність холодопродуктивності ФО, температури 

охолодження ЦГ 
2ЦΘ  випарника та витрати природного газу VПрГ від 

керуючої дії витрати флегми 
 

Проведеними дослідженнями доведено, що незважаючи на незначну, 

на перший погляд, зміну температури вторинної конденсації від керуючої 

дії витрати флегми з випарника для таких великотоннажних виробництв як 

агрегати синтезу аміаку, вона суттєво впливає на енергофективність. При 

цьому за рахунок оптимізації температурного режиму охолодження 

випарника енергоефективність може бути значно підвищена в наслідок 

зниження витрати природного газу. 
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