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Енергозбереження на підприємствах є завжди актуальним питанням. 

Один із методів зменшення енергозатрат є теплова інтеграція технологічних 
процесів. Сучасним методом теплової інтеграції технологічних процесів є 
метод пінч аналізу, який дозволяє оптимізувати рекуперацію тепла на підп-
риємствах і звести до мінімуму споживання гарячих та холодних утиліт [1]. 

Цей метод, спочатку, було застосовано для нафтохімічних вироб-
ництв, де існує велика кількість теплообмінного обладнання.  Цим методом 
можна скористатись і на інших підприємствах, де застосовується теплооб-
мінне обладнання і можлива рекуперація тепла. Покажемо застосування 
цього методу на прикладі теплової інтеграції аміачної компресійної холоди-
льної установки, яка застосовується на харчових виробництвах.  

Холодопродуктивність установки складала: Q0=106 Вт, холодоагент – 
аміак, температури аміаку: в випаровувачі (-7°С), в конденсаторі (34°С). 
Схема дії такої установки є типовою для компресійної холодильної машини: 
пари аміаку всмоктуються компресором і стискаються, потім охолоджу-
ються в конденсаторі, дроселюються і випаровуються у випаровувачі. Мета 
полягає в тому, щоб завдяки проведенню  теплової інтеграції, забезпечити 
рекуперацію тепла, яке виділяється при конденсації аміаку, для нагрівання 
двох технологічних потоків: води на хімводоочистку (ХВО) і води на техно-
логічні потреби. Теплова загрузка для потоку води на ХВО склала 650 КВт, 
цільова температура 30°С, води на технологічні потреби 350 КВт, цільова 
температура 65°С. 

Для проведення теплової інтеграції обираємо необхідні технологічні 
потоки. Це гарячий потік аміаку, що конденсується, який ми представляємо 
як три потоки (охолодження газоподібного аміаку, конденсація, переохоло-
дження); та два холодних потоку: вода на ХВО та вода на технологічні пот-
реби. Їх температури, витрати, теплоємкості, потокові теплоємності, теп-
лове навантаження було розраховано, а частково завдано (наприклад, ці-
льові температури води). Розрахунок теплової загрузки H (якщо був відсу-
тній фазовий перехід) та потокових теплоємкостей CP здійснено за форму-
лою: 
                               H

 
= G C (TT - TS) = CP (TT - TS)  

Виходячи з розрахованих даних потоків сформовано потокову таб-
лицю. На її основі побудовано складові криві гарячих та холодних потоків. 
Методом табличного алгоритму обчислено теплові баланси  в межах 
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кожного температурного інтервалу, побудовано каскад табличного алгори-
тму.  Для мінімальної різниці температур Tmin = 8С знайдено цільові міні-
мальні значення гарячих та холодних утиліт. Вони склали: QСmin=455КВт; 
QHmin=297,73КВт. 

На основі отриманих даних побудовано сіткову діаграму і розташо-
вано теплообмінники з урахуванням дотримання СР та N правил (рис.1.).  

 

Рисунок1 –  Сіткова діаграма після реконструкції 

 
З діаграми видно, що потік аміаку нижче пінча розщеплюється 

на три потоки. Це пояснюється тим, що у підсистемі нижче пінча не вико-
нується N правило і щоб забезпечити необхідну рекуперацію тепла, гарячий 
потік треба розщепити на три потоки. При цьому, кількість рекуперованого 
тепла для даної схеми, згідно розрахунків, склала QHmin=701,8 КВт, для 
цього треба три рекуперативних теплообмінника. 

На основі сіткової діаграми було побудовано енерготехнологічну 
схему інтегрованого холодильного процесу. Розраховано необхідну повер-
хню теплообміну і оцінено необхідне теплообмінне обладнання. В якості те-
плообмінників для даної схеми розглядались пластинчасті теплообмінники. 
З урахуванням їх вартості та затрат на автоматизацію і проектування, приб-
лизний строк окупності складав біля двох років.  

Таким чином, було проведено теплову інтеграцію компресійної холо-
дильної установки в результаті якої тепло конденсації аміаку використову-
ється для підігрівання двох технологічних потоків води до температур 30 і 
65°С. 
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