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Розглянуто процес випарювання нітрату натрію. Розроблена схема автоматизація 
трьохкорпусної випарної установки та визначено основні параметри керування. Вибрано 
оптимальний регулятор та розраховано передавальну функцію. 
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Рассмотрен процесс выпаривания нитрата натрия. Разработана схема автоматизация 
трехкорпусный выпарной установки и определены основные параметры управления. Выбрано 

оптимальное регулятор и рассчитана передаточная функция. 
Ключевые слова: автоматизация, процесс выпаривания нитрата натрия, передавльна 

функция регулятора 
 

The process of evaporation of sodium nitrate is considered. The scheme of automation of the three-
hull evaporation unit was developed and the basic parameters of the coreing were determined. The optimal 
controller is selected and the transfer function is calculated. 
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ВСТУП 
В сучасних випарних установках випарюється велика кількість води, на 

випарювання одного кілограму води в однокорпусній випарній установці потрібно 
більше одного кілограму гріючої пари. Це призводить до дуже великої витрати пари. 
Але якщо проводити процес в багатокорпусній випарній установці, то витрата пари 
буде набагато меншою. Принцип дії багатокорпусної випарної установки зводиться 
до багаторазового використання тепла гріючої пари, яка поступає в перший корпус і 
обігріває всі наступні (крім першого) вторинною парою із попереднього корпусу. 
Таким чином, система автоматичного регулювання повинна забезпечити не тільки 
отримання кінцевого продукту заданої концентрації, але і стабілізацію параметрів 
вторинної пари при мінімально можливій витраті гріючої пари. 
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Заводські способи отримання нітрату натрію засновані на абсорбції окислів 
азоту розчином соди, або на обмінному розкладанні інших нітратів з сполуками 
натрію, або на катіонному обміні [1]. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Найбільш простий спосіб отримання нітрату натрію - нейтралізація азотної 

кислоти содою або їдким натром в промисловості не використовується через 
неекономічність. Найбільш поширений промисловий спосіб заснований на абсорбції 
лугами окислів азоту з вихлопних нітрозних газів виробництва азотної кислоти [1]. 

У виробництві нітрат натрію отримують випарюванням і кристалізацією після 
інверсії нітриту. Випарювання як процес концентрування розчинів твердих нелетких 
речовин шляхом часткового випаровування розчинника при кипінні рідини є 
енергоємним і небезпечним. Система автоматизації потрібна для керування 
технологічним процесом випарювання і класифікації розчину на різних стадіях,  а 
також для безперервного вимірювання, контролю і регулювання технологічних 
параметрів та діагностики стану обладнання [1]. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Схема трикорпусної випарної установки із прямотечійним живленням корпусів 

показана на рис.1 [2]. 
 

 
 

Рис. 1. Принципова схема трикорпусної випарної установки із прямотечійним 
живленням корпусів: А - вихідний (початковий) розчин; Б - випарений розчин;  

В - вода; Г - гріюча пара; Д - конденсат гріючої пари; Е - конденсат сокової пари;  
1, 7 - збірник розчину; 2, 8 - насос; 3 - підігрівник розчину; 4, 5, 6 - випарний апарат;  

9 - конденсатор барометричний; 10 - барометричний ящик; 11 - вакуум-насос 
 

Початковий розчин з ємності 1 насосом 2 подається в теплообмінник 3, де 
підігрівається до температури кипіння, а потім надходить у випарний апарат 6. В 
апараті 6 розчин кипить під розрідженням (при абсолютному тиску Р3), при цьому з 
розчину випаровується вода в кількості W3, а концентрація розчину підвищується від 
хн до хк1. Сокова пара відводиться в барометричний конденсатор 9, де конденсується 
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за рахунок контактування з холодною водою, суміш конденсату і води стікає в 
барометричний ящик 10 і відводиться в систему оборотного водопостачання [2]. 

У гріючій камері випарного апарата 6 як теплоносій використовується сокова 
пара корпуса 5, який працює під тиском Р2. В апараті 6 розчин кипить під вакуумом, 
тому для перекачування випареного розчину із корпуса 6 в корпус 5 насос непотрібен. 
Гріюча камера випарного апарата 5 обігрівається соковою парою, що утворилася в 
результаті випарювання розчину в корпусі 4 [2]. 

Перший корпус – апарат 4, що працює під тиском Р1, обігрівається свіжою 
гріючою парою, у розчинний простір надходить розчин з концентрацією хк2, який 
відбирається із корпуса 5 і подається у корпус 4. Сокова пара корпуса 4 
використовується як гріюча пара в гріючій камері корпуса 5. Випарений до кінцевої 
концентрації хк3 розчин відводиться в ємність-сховище 7, звідки насосом 8 
відкачується на подальшу переробку [2]. 

Недолік схеми з прямоточним живленням полягає в тому, що в останньому 
корпусі, де температура кипіння найнижча, випаровується найбільш концентрований 
розчин. Одночасне зниження температури і підвищення концентрації розчину 
призводить до підвищення в'язкості і зниження коефіцієнтів теплопередачі; тому в 
даній схемі коефіцієнти теплопередачі зменшуються від першого корпусу до 
останнього. 

Автоматизація процесу випарювання призначена для виконання таких задач: 
 Управління технологічнім процесом випарювання розчину на різних 

стадіях; 
 Безперервного вимірювання, контролю та регулювання технологічних 

параметрів. 
Об’єктом керування є випарна установка, на виході з якої отримуємо готовий 

продукт потрібної концентрації. Концентрація упареного розчину залежить від 
витрати, концентрації і температури вихідного розчину, витрати і тиску гріючої пари, 
тиску в випарних апаратах. Відповідно до мети керування схемою автоматизації 
передбачають регулювання концентрації упареного розчину. Таким чином, основний 
регулюючий параметр – концентрація упареного розчину. Керуючими впливами 
можуть служити: витрата вихідного розчину; витрата пари, що гріє [3]. 

Структурна схема процесу випарювання представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурна схема процесу випарювання: 

Fпоч.р-ну – витрата початкового розчину нітрату натрія, Tпоч.р-ну – температура 
початкового розчину нітрату натрія, Qпоч.р-ну – концентрація початкового розчину 

нітрату натрія, Pгр.пари – тиск гріючої пари, Fгр.пари – витрата гріючої пари, Pвип.ап – тиск 
у випарному апараті, Qкінц. – концентрація упареного розчину нітрату натрія 
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Розроблена функціональна схема автоматизації процесу, яка складається з 

трьох корпусів. 
Система автоматизації передбачає контроль за концентрацією розчинів в 

кожному корпусі, тиску гріючої пари, температури початкового розчину, тиску в 
кожному корпусі установки [3]. 

Стабілізація тиску гріючої пари в першому корпусі здійснюється системою 
регулювання витрати гріючої пари на випарну установку. 

Концентрація упареного розчину залежить від концентрації, температури та 
витрати початкового розчину, тиску і витрати гріючої пари, тиску у випарних 
апаратах. Передбачено регулювання концентрації упареного розчину для виконання 
основної цілі управління схеми автоматизації.  

Концентрацію розчину після кожної випарної установки можна виміряти за 
різницею температур кипіння розчину і розчинника. Первинний перетворювач 
температури кипіння розчину встановлюється на трубопроводі киплячого розчину 
після теплообмінника, і на трубопроводі відводу парів розчинника другий 
перетворювач температури. 

Регулятор концентрації, який встановлений на виході з кожної випарної 
установки, впливає на регулятор витрати. При збільшенні концентрації відносного 
потрібного значення, регулятор збільшує витрату розчину, що зменшує час 
перебування його в апараті, тим самим викликаючи зниження концентрації розчину 
до заданого значення.  

Коли упарений розчин відводять з останнього апарату, матеріальний баланс 
системи підтримується шляхом регулювання кількості речовини яка уходить із 
установки, і кількістю речовини, яка поступає на установку з початковим розчином. 

Це забезпечує підтримку постійного рівня розчину в випарних апаратах 
шляхом впливу на регулятори витрати, які встановлені при вході у відповідний 
апарат. 

Потрібний тепловий режим роботи установки можливий тільки при постійній 
температурі початкового розчину, яка близька до температури кипіння розчину. Для 
цього встановлюють регулятор температури на виході з теплообмінника, вихідний 
сигнал якого діє на регулятор витрати пари, який встановлений на вході в 
теплообмінник. 

Тиск вторинного пару, який проходить з попереднього корпусу в наступний, 
стабілізують в останньому корпусі, змінюючи кількість парів, які відводяться з 
випарного апарату. Це здійснюють шляхом зміни кількості води, яка надходить в 
барометричний конденсатор. 

Концентрацію упареного розчину також можна регулювати витратою розчину, 
який подається на останній корпус з попереднього. 

Також передбачено регулювання температури соковитої пари після випарної 
установки, шляхом зміни її витрати на вході в інший випарний апарат. 

Розроблена система автоматизації підтримує керуючу величину на заданому 
рівні, управління витратою вихідного розчину продовжується до тих пір, доки не буде 
досягнуто задане значення. Тому за характером алгоритму функціонування ця схема 
являє собою системою стабілізації [3]. 

Керуючою величиною є витрата вихідного розчину нітрату натрія. Контроль 
концентрації здійснюється зміною витрати вихідного розчину, доки не буде 
досягнуто задане значення концентрації. Значення сигналу на виході регулятора 
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завжди пропорційно значенню його вхідної величини, тому розроблена система 
автоматичного керування здійснює пропорційний закон управління. 

Об’єктом керування є управління концентрацією упареного розчину. 
Параметром який контролюється є відкриття шибера за допомогою приводу, який 
регулює подачу вихідного розчину нітрату натрія [3]. 

Всі процеси описуються диференційними рівняннями, то об’єкт є астатичним, 
тобто керуюча величина по закінченню перехідного процесу буде дорівнювати 
заданому значенню. 

Функціональна схема управління представлена на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3. Функціональна схема управління:  
ЕП – елемент порівняння; Р – регулятор; К – керування; ВП – виконавчий пристрій; 

ОК – об’єкт керування 
 

Функціональну схему можна зобразити замінивши пояснення всередині кожної 
ланки на відповідні передавальні функції (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Функціональна схема з передавальними функціями 
 

В якості регулятора обираємо ПІ-регулятор [3]. Він має наступні переваги: 
1. Забезпечує нульову статистичну помилку регулювання; 
2. Досить простий в налаштуванні, тому що налаштовуються тільки два 

параметри, коефіцієнт підсилення і стала інтегрування. Також є 
можливість оптимізації відношення коефіцієнта підсилення до сталої 
інтегрування, що забезпечує управління з мінімально можливою 
середньоквадратичною похибкою регулювання. 

3. Мала чутливість до шумів в каналі вимірювання (на відміну від ПІД-
регулятора). 

Переміщення заслонки проходить майже миттєво, тому регулюючий орган 
безінерційна ланка. Передавальна функція має такий вигляд [3]:  
 

 
 

Друга ланка – підсилювач, описується безінерційною ланкою, тому що його 
постійною часу можна знехтувати [3]:  
 

 
 
 

(1) 

(2) 
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Виконавчий механізм (електропривод) описується аперіодичною ланкою 

першого порядку і має коефіцієнт передачі, який відрізняється від одиниці, і 
достатньо велику постійну часу [3]: 
 

 
 

Об’єкт керування – концентрація упареного розчину є ланкою першого 
порядку, тому що всі процеси, які в ньому протікають, описуються звичайними 
диференційними рівняннями першого порядку [3]: 
 

 
 

Передавальна функція системи автоматичного керування по каналу вхід-вихід 
виконавчого механізму має вигляд [3]:  
 

 
 

ВИСНОВКИ 
Розроблено систему автоматизації процесу випарювання нітрату натрія для 

трьохкорпусної випарної установки з прямотечійним живленням корпусів. Визначено 
основні параметри керування для забезпечення мети керування процесом 
випарювання. Визначено об’єкт керування та розроблено функціональну схему 
управління. В якості регулятора обрано ПІ-регулятор та визначено передавальну 
функцію автоматичного керування по каналу вхід-вихід виконавчого механізму. 
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