
Теоретичні та практичні дослідження молодих вчених-2020 

Секція 1. Комп’ютерні та інформаційні технології, автоматика і керування 

41

УДК 681.5:004.94 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЕАЕРАТОРА У ВІДДІЛЕННІ ВОДОПІДГОТОВКИ 
ДЛЯ КОТЛОАГРЕГАТУ 

К. С. Галлямов1,  О. Г. Шутинський2 

1 магістрант кафедри АТС та ЕМ, НТУ «ХПІ», Харків, Україна 
2 доцент кафедри АТС та ЕМ, канд. техн. наук,  НТУ «ХПІ», Харків, Україна 
gallyamov19@meta.ua 

Відкладення накипу на стінках парових котлів веде до перевитрати палива за 
рахунок зниження коефіцієнтів теплопередачі. Крім того, шар накипу здатний 
викликати перегрів стінок і аварії котла. Тому, усунення накипу є важливим процесом, 
який не можливий без проведення спеціальних заходів з підготовки води. 
Водопідготовка складається із трьох стадій: грубе очищення, тонке посвітління та 
деаерація. Ефективний процес очищення води забезпечується розробленням системи 
автоматизації цього процесу [1]. 

Для того, щоб безперервно підтримувати процес виділення газів з води (термічна 

деаерації) необхідно створити умови для постійного нагріву води і постійного відводу газів, 

що виділяються в процесі термічної обробки. Для цього потрібно подавати в деаератор пар в 

надлишку та відкрити випарник в атмосферу. Надмірна пара виходить в атмосферу та 

одночасно з нею виходять гази, що виділяються. Загальна трата пара – 15-20 кг/т води. 
Зменшення рівня випару негативно вплине на якість води після процесу деаерації 
термічної [1]. 

У роботі в якості об’єкту управління було обрано теплообмінник по каналу 
регулювання “температура у деаераторі середнього тиску – витрата пари”. 

Для визначення цих величин було проведено запуск системи без регулятору та 
внесено східчасте збурення у вигляді збільшення витрати пари з 100 т/год. до 105 
т/год. та отримані термінальні дані кривої розгону [2].  

Отримані експериментальні данні були оброблені за допомогою пакету 
прикладних програм MATLAB. 

Математична модель деаератора була отримана у вигляді: 
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де 1  – коефіцієнт підсилення; 
1440 – постійна часу Т22, сек.; 
78,39 – постійна часу Т1, сек.; 
60 – час чистого запізнювання, сек. 
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