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ВИКОРИСТАННЯ ПІНЧ АНАЛІЗУ ПРИ ІНТЕГРАЦІЇ ПОТОКІВ В ПРОЦЕСІ 

ВИПАРОВУВАННЯ ВОДНИХ РОЗЧИНІВ 

Процеси випаровування є найбільш енергетично затратними у хімічній технології та 

харчовому виробництві. Дослідження, що спрямовані на зниження витрат енергії та 

підвищення рівня рекуперації, є найактуальнішими, як з точки зору зниження собівартості 

продукції, що випускається, так і з точки зору екологічної безпеки. Можливості 

оптимального і раціонального проектування багатокорпусних випарних установок, шляхи 

економії енергії є об'єктами пильної уваги з точки зору економії енергії. Для вивчення 

процесу інтеграції теплових потоків найбільшого поширення набули методи пінч-аналізу, 

які дозволяють на стадії проектування запропонувати мережу рекуперативних 

теплообмінників, для максимального використання теплової енергії потоків системи 

(рекуперації). 

При рішенні задачі розташування теплообмінних апаратів з метою оптимізації 

загальної приведеної вартості проекту можна стикнутися з класом проблем, що мають 

назву порогові проблеми, що є наслідком специфіки задачі і має своє відбиття у 

розташуванні холодних та гарячих складових кривих на температурній діаграмі. Якщо 

складені криві розташовані окремо та не мають перекриття, тобто сумісної проекції на 

ентальпійну вісь, потужність зовнішніх утиліт (гарячих та холодних зовнішніх 

енергоносіїв) дорівнює сумарному тепловмісту гарячих та холодних потоків ( Hгп=QHmin0, 

Hхп=QCmin0). Якщо розташувати складені криві так, щоб відстань між ними по осі 

температур дорівнювала Тmin1, їх проекції на ось ентальпії будуть мати спільну частину, 

що дорівнює потужності рекуперації тепла, яку можна здійснити при мінімальній 

температурній різниці Тmin1 в рекуперативному теплообмінному обладнанні. Проекція 

частини гарячої складеної кривої на ось ентальпії – потужність холодної зовнішньої 

утиліти QCmin1, холодної складеної кривої – гарячої зовнішньої утиліти QHmin1. При 

подальшому зближенні складених кривих може виникнути ситуація, коли зникає потреба 

в одній з утиліт, наприклад в гарячій. При відстані по осі температур Тmin2, потребується 

потужність холодної утиліти QCmin2, а потреба в гарячій утиліті відсутня. Така постановка 

задачі має назву порогової проблеми. 

Специфіка порогової проблеми полягає у тому, що якщо ми будемо зменшувати Тmin 

то може виникнути ситуація, коли гарячі потоки потребують охолодження при низьких та 

при високих температурах. Загальна потужність можливої рекуперації не змінюється. Це 

суперечить принципам пінч-аналізу, а саме зростання капітальних витрат завдяки 

збільшенню поверхні теплообміну відбувається при незмінних витратах на енергоносії. 

Таким чином вибір Тmin менше за порогове значення призводить до невиправданого 

зростання капітальних витрат. Якщо Тmin перевищує порогове значення, ми отримуємо 

класичну пінч-проблему. При виборі Тmin, що дорівнює пороговому значенню, ми маємо 

порогову задачу, що потребує подальшого аналізу для її вирішення.  

Лінія пінча характеризується тим що відділяє термодинамічно-збалансовані системи, 

які є джерелом або стоком тепла. Тому в пороговій задачі пінч розташовано на тому кінці 

складових кривих, де відсутня потреба в зовнішніх утилітах. Але максимальне зближення 

складених кривих може бути або в точці пінча, або в деякій проміжній точці. 
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