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Рис. 5. Вікно введення окремого параметра 
 

Введені нові значення можна застосувати (кнопка ) або відмінити 

(кнопка ). Щоби повернутись з інших вікон до головного екрану 

оператора передбачені кнопки повернення . 
 

ВИСНОВКИ 
Таким чином, використання SCADA-системи для керування процесами 

електророзрядного очищення води басейнів дозволить якісно вирішувати завдання з 
обробки первинних даних, моніторингу та керування технологічного процесу 
очищення води. 
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В роботі проаналізовано існуючі типи сушильних установок. Наведені технологічні переваги 
багатотрубної сушильно-охолоджувальної установки. Описано склад і специфіка роботи даної 
установки. Обґрунтована необхідність створення системи автоматизації для технологічного 
ланцюга процесів сушіння та охолодження. Розглянуто сушильно-охолоджувальну установку як 
об’єкт керування. 

Ключові слова: автоматизація, сушильно-охолоджувальна установка, керування 
 

В работе проанализированы существующие типы сушильных установок. Приведены 
технологические преимущества многотрубной сушильно-охлаждающей установки. Описаны состав 
и специфика работы данной установки. Обоснована необходимость создания системы 
автоматизации для технологической цепи процессов сушки и охлаждения. Рассмотрена сушильно-
охлаждающая установка как объект управления.  

Ключевые слова: автоматизация, сушильно-охлаждающая установка, управление 
 

The paper analyzes the existing types of drying plants. The technological advantages of a multi-tube 
drying and cooling system are presented. The composition and specifics of this installation are described. 
The necessity of creating an automation system for the technological chain of drying and cooling processes 
is justified. The drying and cooling plant is considered as a control object.  

Keywords: automation, drying and cooling system, management 
 

ВСТУП 
Тепловий метод обезводнення або теплове сушіння − процес видалення вологи 

шляхом підведення теплоти і відведення утвореної пари. Сушіння матеріалів доволі 
розповсюджений технологічний процес. Реалізація процесу теплового сушіння 
пов’язана зі зміною теплового стану речовини при регламентованому тепловому 
впливі на вихідний матеріал шляхом тепло- і масопереносу. 
 

АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ТИПІВ СУШИЛЬНИХ УСТАНОВОК 
По способу підведення тепла розрізняють конвективні, контактні, 

терморадіаційні, сублімаційні, і високочастотні сушарки. Дисперсні матеріали 
використовуються такі: зернисті, порошкоподібні, дроблені тверді, а також 
дисперговані рідкі і пастоподібні продукти [1].  

У хімічній промисловості висушують переважно конвективним способом. У 
конвективних сушарках тепло для процесу несе газоподібний сушильний агент 
(нагріте повітря, топічні гази або суміш їх з повітрям), безпосередньо контактуючий з 
поверхнею матеріалу. Пар вологи виділяється тим же сушильним агентом.  

В сушарках багатьох типів із зваженим шаром висушеного матеріалу 
сушильний агент служить не тільки тепло- і вологоносієм, але і  транспортуючим 
середовищем для дисперсного матеріалу. В контактних сушарках тепло висушеному 
матеріалу передається від сушильного агента через роздільну стінку. В 
термодинамічних сушарках матеріал висушується інфрачервоними променями, в 
сублімаційних − при заморожуванні під вакуумом, в діалектричних − струмом 
високої частоти. Сушка проводиться під атмосферним тиском і під вакуумом, при 
цьому висушений матеріал може знаходитись у стані спокою, рухатись, або 
перебувати в киплячому шарі і т.д. Конвективне сушіння твердих дисперсних 
матеріалів проводиться в сушарках з щільним, напівпідвищеним і повністю зваженим 
шаром матеріалів. В конвективних сушарках з щільним шаром матеріалу сушильний 
агент подається вздовж шару або через шар. До сушарок з напівпідвішеним станом 
матеріалу відносяться барабанні і аерофонтанні. Найбільшого розповсюдження у 
виробництві одержали барабанні сушарки, так як вони мають високу потужність, 
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надійні, прості в експлуатації і достатньо економічні. До барабанних сушарок 
відносять сушарки з нерухомим корпусом, або з корпусом що обертається [2]. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ  
В роботі розглядається барабанна багатотрубна сушильно-охолоджувальна 

установка, згідно з технологічним регламентом роботи якої, висушений матеріал 
необхідно охолоджувати до потрібних параметрів. Така установка має наступні 
технологічні переваги: 

- висока продуктивність; 
- мінімальна кількість одиниць технологічного обладнання; 
- простота в обслуговуванні; 
- можливість повної автоматизації процесу; 
- технічно забезпечена охорона навколишнього середовища, відсутні викиди 

шкідливих речовин в атмосферу. 
Сушильно-охолоджувальна установка, крім багатотрубної барабанної сушарки, 

складається з допоміжних агрегатів, пристроїв, засобів для транспортування 
матеріалів та ін. [3]. 

По ходу руху висушуваного матеріалу утворений єдиний технологічний 
ланцюг: конвеєр вологого продукту, ковшовий елеватор вологого продукту, 
багатотрубна сушильно-охолоджувальна установка, конвеєр висушеного та 
охолодженого продукту, потужний вентилятор, що всмоктує атмосферне повітря, яке 
проходить через калорифери, сушарку та цим же вентилятором подається в скрубер. 
Все механічне обладнання має свої електроприводи. При непередбаченій раптовій 
зупинці кожного електроприводу в цьому ланцюгу для попередження виробничих 
аварій повинна спрацювати система блокування приводів. На відповідальних 
приводах повинна бути система контролю за станом обладнання (контроль 
температури електродвигунів, температура масла в редукторі барабанної сушарки). 
Для своєчасного реагування на зміни зовнішнього впливу (зміна відносної вологості 
та температури атмосферного повітря, незначні коливання потужності агрегату, і т. 
д.) необхідно забезпечити відповідну систему автоматизації об’єкту). Система 
автоматизації повинна надійно забезпечувати досягнення потрібної виробничої 
потужності, чітких параметрів висушеного і охолодженого матеріалу, ефективне  
використання енергоресурсів і витрат на обслуговування. 

Найважливішим фактором підвищення ефективності роботи технологічних 
комплексів є покращення управління, що в свою чергу вимагає використання 
сучасних технологій при їх автоматизації. Завдання системи автоматизації 
забезпечити найбільш раціональну взаємодію всього обладнання, що входить в 
технологічний ланцюг виробничого процесу. 

Задачею дослідження є забезпечення оптимального режиму керування 
сушильно-охолоджувальною установкою із застосуванням технологій. 
 

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Особливості сушильно-охолоджувальної установки як об’єкта керування 

наступні: 
1. Установка, як система, взаємодіє із зовнішнім середовищем, що реалізується через 
зовнішні зв’язки; 
2. В установці здійснюється перетворення вихідних ресурсів на цільові результати на 
виході; 
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3. Ефективність роботи установки характеризується відношенням цільових кінцевих 
результатів до затрат ресурсів на досягнення цих результатів та на усунення ( або 
обмеження в допустимому діапазоні) негативних відхилень при веденні процесу; 
4. Цілеспрямованість процесу сушіння та охолодження дисперсного матеріалу 
проявляється в можливості підтримувати високу ефективність роботи установки, 
адаптуючись до змін зовнішнього середовища. 

До змін зовнішнього середовища відносяться: 
1. можливі коливання (±1,5%) потужності установки по висушеному матеріалу; 
коливання температури зовнішнього повітря, котре потрапляє через калорифери в 
установку; 
2. коливання відносної вологості � атмосферного повітря; 
3. коливання температури вологого продукту, який потрапляє в сушильно- 
4. охолоджувальну установку; 
5. коливання тиску нагріваючої пари, що використовується підігрівачами повітря. 

Процеси функціонування системи потребують керування, яке реалізується за 
рахунок цілеспрямованих дій та зворотних зв’язків. 

Багатотрубна сушильно-охолоджувальна установка має такі характеристики: 
1. за продуктивністю − високопродуктивна. У промисловості все більше 
застосовуються установки великої одиничної потужності, які можуть замінювати 
групу апаратів; 
2. за способом функціонування − неперервна; 
3. за кількістю виконуваних функцій − багатофункціональна (сушіння матеріалу, 
охолодження висушеного матеріалу, уловлювання та клерування гарячою водою 
кристалічного пилу в скрубері); 
4. за характеристикою середовища − газ та дисперсний матеріал. 

Основні технологічні змінні для сушильного відділення наведено у таблиці 1. 
 

Таблиця 1. Основні технологічні змінні 

Змінні Значення Допустимі відхилення 

Продуктивність 30,277 кг/с ±1,5% 

Вологість матеріалу перед сушаркою 0,8% ±0,05% 

Вологість висушеного матеріалу 0,1% ±0,02% 

Температура вологого матеріалу 65 С ±2% 

Температура атмосферного повітря перед 
калориферами 

20 С ±5 С 

Відносна вологість атмосферного повітря 65% ±10% 

Температура підігрітого повітря після калорифера 65 С ±5 С 
 

Розглянемо перетворення вектори матеріального потоку на ділянці сушіння та 
охолодження дисперсного матеріалу (рис.1). При цьому виділені лише основні 
складові матеріального потоку. 

Вектор  складається з витрат вологого матеріалу, холодного та нагрітого 

повітря. Вектор  утворюють: витрати висушеного матеріалу, витрати 
відпрацьованого повітря. Вектор керуючих параметрів  складають: витрати 
гріючої пари на калорифери, витрати гарячої води на скрубер. Вектор збурень 

складається зі змін параметрів зовнішнього повітря (відносної вологості та 
температури) [3]. 
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Рис 1. Структура матеріальних потоків: 

− вектор величин на вході; − вектор величин на виході; − вектор керуючих 

параметрів; − вектор збурень 
 

Для підсистем, що координуються, критерії оптимальності мають вигляд 
інтегральної функції:  
 

     (1) 

Найпростішим шляхом управління технологічним комплексом є адаптивна 
функція згортки: 
 

      (2) 
Установка для сушіння та охолодження дисперсного матеріалу має велику 

виробничу потужність (більше 100 тон/год.). Одночасно на транспортуючому 
обладнанні (стрічкові конвеєри, поштовий елеватор і ін.) знаходиться значна кількість 
матеріалів. При випадковому збої в роботі обладнання можлива поломка. Оператор 
має своєчасно зреагувати і втрутитись у процес. Об’єкт, що підлягає автоматизації, 
являє собою частину виробництва, тобто окремо виділеним технологічним процесом 
(висушування та охолодження дисперсного матеріалу) та його транспортування. 
 

ВИСНОВКИ 
На даний час існують деякі системи адаптивного керування, але для 

запропонованої трубчастостої сушильно-охолоджувальної установки аналогів мало 
(лише для барабанної сушилки). Реалізований об’єкт дасть змогу використовувати 
високо продуктивну систему з невеликою кількістю обладнання, що в свою чергу 
дозволить встановлювати дану систему на невеликих промислових підприємствах. 
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