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Зертханалық жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқаулықтар
5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығының «Өнеркәсіптік жылу
энергетикасы» бағытындағы күндізгі оқу бөліміндегі студенттерге арналған.
Әдістемелік нұсқаулықтарда кептіру, буландыру, жылуалмастырғыш
және жылулық сорғы қондырғыларындағы орын алатын жылутхнологиялық
процестердің дербес сипаттамлары келтірілген. Қысқаша теориялық
қосымшалар, осы процестерді зерттеудің эксперименттік әдістері мен
зертханалық жұмысты орындауға ұсыныстар берілген.
Кесте – 8, без. – 12, әдеб. көрсеткіші – 4 атау.

Пікір беруші: доц. Б. Бахтияр

«Алматы энергетика және байланыс университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамының 2016 жылғы жоспары бойынша басылады.
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Цель работы: ознакомление с работой лабораторного стенда с аквадистиллятором, изучение принципа работы аквадистиллятора и проверка
выполнения теплового и материального баланса дистилляционной установки
в процессе работы.
1 Зертханалық жұмыс №1. Дистиляция процесін зерттеу
Жұмыстың мақсаты: аквадистиляторы бар зертханалық қондырғы
жұмысымен танысу, аквадистилятордың жұмыс қағидасын зерттеу және
жұмыс барысында дистилляциялық қондырғының материалдық және
жылулық балансының орындалуын тексеру.
1.1 Негізгі теориялық мағлұматтар
Дистилляция деп сұйық қоспаны қыздыру нәтижесінде пайда болған
булардың толық булану процесіне дейін конденсациялануы кезінде орын
алатын сұйық қоспаның жеке компоненттерге ыдырау процесін айтамыз.
Нәтижесінде сұйық қоспа екі компонентке ыдырайды (дистиллят, кубтық
қалдық). Будың конденсациялану процесінде пайда болған дистиллятта ұшпа
компоненттер көбірек болады, ал қалдық сұйықта (кубтық қалдық деп
аталатын) бастапқы қоспамен салыстырғанда ұшпайтын компоненттер аз
болады.
Суды дистелдеу арқылы термиялық тұзсыздандыру – дистилляциялау
процесінің жеке қолданысы болып табылады. Бұл процестің негізі – суды
қайнату кезіндегі оның булануы болып табылады. Кейіннен будың
конденсациялануы нәтижесінде тұз қоспасы қондырғыда, яғни
буландырғышта қалады, ал қабылдағышта барлық ұшпайтын қоспалардан
тазартылған дистилляцияланған су пайда болады. Алынған су химиялық,
медициналық технологияларда және өндірістің басқа салаларында түрлі
тәжірибелер жасағанда қолданылады.
Бірақ сулық қоспаларды дистилляциялау процесі көп энергия
шығындайтын процесс болып табылады. Дистилляция процесі бірнеше
фазалық ауысулар негізінде орындалады. Бірінші ауысу буландырғышта
қайнау кезінде жүреді және электроқыздырғыш арқылы берілетін жылу
есебінен будың түзілуіне негізделген. Келесі ауысу – дистиллят түзілетін
будың толық конденсациялануы – конденсаторда жүреді.
Өндірісте дистилляциялық қондырғылар және құбырларды жылулық
оқшаулағышпен жабдықтайды және қоршаған ортаға кететін жылу
шығындары шамамен 3+5% құрайды. Жылулық оқшауланбаған
қондырғымен жұмыс істеу жағдайында құбырлардың, бекітпенің және т.б.
бекіту түйіндерінің бітеуленбеген кезінде қоршаған ортаға кететін жылу
шығындары жоғары. Негізгі бөлігін қондырғы қабырғасымен кететін жылу
шығындары Qкаб құрайды.
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Аквадистилляторда (1.1 сурет) қондырғының негізгі бөлігі жылулық
оқшауланған, бірақ жылулық оқшауланбаған бөліктері де бар.

1.2 Дистилляциялық қондырғының материалдық балансын
тексеру
Стационар жағдайда массаның сақталу заңын дистилляциялық
қондырғы үшін келесі теңестік арқылы жазуға болады:
∑ Gкір = ∑ Gшыг ,
(1.1)
мұнда

∑ Gкір – жүйеге кіретін массалық ағындардың қосындысы;
∑ Gшыг – жүйеден шығатын массалық ағындардың

қосындысы.
Қондырғының матриалдық теңестігі келесі түрде жазылады:
GH = GD + Gк + Gбу ,

(1.2)

мұнда G H – қондырғыға келіп түсетін судың шығыны, кг/с;
GD – дистилляцияланған судың шығыны, кг/с;
Gк – канализацияға кететін судың шығыны, кг/с;
Gбу – әкетілетін бумен кеткен судың шығыны, кг/с.
1.3 Дистилляциялық қондырғының жылулық балансын тексеру
Дистилляциялық қондырғыға келетін жылу мөлшерін және жылу
шығындарын қарастырайық.
Белгілі уақыт мезетінде келетін жылу:
а) электроқыздырғыштан келетін (ТЭҚ)
(1.3)
Qт = IU , Вт;
б) құбырдан салқын сумен келетін
QH = G H c H TH , Вт,
(1.4)
мұнда с Н
– берілген температурадағы ауаның меншікті
жылусыйымдылығы, Дж (кг 0С ) ;
Т Н – құбырдан келетін салқын судың температурасы, 0С ;
I – электр көзі жүйесіндегі ток күші, А;
U – кернеу, В.
Жылу шығындары:
а) дистилляциаланған сумен
QD = GD nDTD , Вт;
(1.5)
б) канализацияға кететін сумен
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Qк = Gк nкTк , Вт;
(1.6)
в) қосалқы бу құбыры арқылы шығатын артық бумен
Qбу = Gбу i , Вт;
(1.7)
г) қондырғы қабырғасынан қоршаған ортаға кететін жылу
шығындары Qкаб , Вт,
мұнда TD , Tк - сәйкесінше канализацияға кететін судың және

дистилляттың температурасы, 0 С ;
i = 2679 кДж кг – Т = 100 0С болғандағы будың энтальпиясы.
Жылулық баланс теңдеуі келесі түрде болады:
Qт + GH c H TH = GD c DTD + Gк cкTк + Gбу I + Qкэ.о .
(1.7)
(1.7) теңдеуі қоршаған ортаға кеткен жылу шығындарының
эксперименттік мәнін Qкэ.о анықтауға мүмкіндік береді.
Аквадистиллятор шығынының есептік мәні жылуберу теңдеуі
бойынша анықталады:
Qкэ.о = αкаб F (Tкаб - Т ауа ) ,
(1.8)
мұнда αкаб = αл + αк қоршаған ортаға конвекция және сәулеберу
арқылы берілген қосынды жылуберу коэффициенті, кВт ( м2 0С ) ;
F – жылуберу бетінің ауданы, м2;
Tкаб – қондырғының қабырға бетінің температурасы, 0 С ;

Т ауа – қоршаған ауа температурасы, 0 С .
Инженерлік есептеулерде α каб эмпирикалық тәуелділік бойынша
анықталады:
(1.9)
αкаб = 9,3 + 0,058Т каб .
Практикалық жағдайда дистилляциялық қондырғы салқындатылатын
судың блгілі мәндерінде қолданылады.
Аквадистиллятордың жұмыс істеуі кезіндегі энергияны қолдану
эффективтілігін бағалау үшін пайдалы энергияның қондырғыға берілген
энергияға қатынасы болып табылатын қондырғының ПӘК қодануға
болады. Экпериментальды ηэ және есептік ηе ПӘК анықтау кезінде булану
аймағында бумен және қондырғы бетінен кететін жылу шығындарын
есепке алу қажет.
η = (Qт - Qбу - Qк.о ) Qт ,
(1.10)
мұнда Qк.о – сәйкесінше қоршаған ортаға кеткен эксперименттік Qкэ.о
және есептік Qке.о жылу шығындары, Вт.
1.4
Аквадистиляторы
сипаттамасы

бар
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эксперименттік

қондырғы

Аквадистилляттың жұмыс істеу қағидасы будың конденсациясына
негізделген.
Қондырғының негізгі бөлігі болып аквадистиллятор, автоматтау және
басқару қалқандары, сонымен қатар дистилятты қабылдағыш ыдыс саналады.
Аквадистиллятор 1 буландырғыштан 2, конденсатордан 3, электрқыздырғыштан
4 және су деңгейін өлшегіштен 5 тұрады. Аквадистиллятордың өзі электрлік
қыздырғыш 4 орналасқан булану I және конденсация II аймағынан тұрады (1.1
сурет).

1 – аквадистиллятор; 2 – буландырғыш; 3 – конденсатор; 4 – электрқыздырғыш; 5 –
сұйық деңгей датчигі; 6 – ортақ құбырдағы суық су шығынын өлшегіш; 7 – конденсатордағы
суық су шығынын өлшегіш; 8 – шығын өлшегіш; 9 – дисстилят температурасын өлшегіш; 10 –
буландырғыштағы суық су шығынын өлшегіш; 11 – буландырғыштан шыққан суық су
шығынын өлшегіш; 12 – суық су беруді реттеу клапаны; 13 – суық су қысымын өлшегіш.

1.1 сурет – Аквадистилляторы бар зертханалық қондырғының блоктық
сұлбасы
Буландырғышта 2 шикі судың қайнау процесінде бу түзіледі. Көтеріліп
келе жатқан бу конденсатордың конус тәрізді бетінің бойымен жылжиды және
конденсатор кеңістігіне кіреді. Осы кезде қысымның, шығынның және
температураның датчиктері осы параметрлердің ағымдық мәндерін көрсетеді.
Әрі қарай алынған конденсат конденсатордың төменгі бөлігінде жиналады және
дистиллятор жинағыш ыдысқа құбыр арқылы ағып түседі.
Дистиллятор жинағышта 8 сұйық деңгейі бақыланады және ол толған
жағдайда дистиллятор автоматты түрде өшіріледі.
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1.5 Өлшеулерді жүргізу әдістемесі
Аквадистиллятор жұмысын эксперименттік
зерттеу келесіге
негіздделген:
1) Дистилляция процесін іске асыруға кеткен қондырғының электрлік
қуатын, жылутасығыштың шығыны мен температурасын анықтау.
2) Қоршаған ортаға кеткен жылу шығындарының эксперименттік және
есептік мәндерін және энергетикалық ПӘК анықтау.
3) Салқындататын судың шығынына қатысты дистиллят шығынын
және қоршаған ортаға кеткен жылу шығындарын анықтау.
1.6 Өлшеулерді жүргізу реті
1.6.1 ДК «Distillator» программасын іске қосу қажет және
аквадистиллятордың қағидалық сұлбасымен ашылған терезеде «Включение
дистиллятора» батырмасын қосу қажет, содан кейін қондырғы автоматты
түрде жұмыс істей бастайды.
1.6.2 Экранда бақыланатын нүктелерде жұмыстық параметрлері
(температура, қысым, шығын) бар аквадистиллятордың қағидалық сұлбасы
пайда болады.
1.6.3 Экранда сонымен бірге белгілі бір уақыт аралықтарындағы
температура, қысым және шығын датчиктері көрсетулері бойынша ағымдағы
мәндер кестесі пайда болады.
1.6.4 Пайда болған «Графическое отоброжение» терезесінде өзгеріс
графиктері көрсетіледі (1.2 сурет):
- қайнамаған судың кірістегі температурасы, TН , 0С ;
- қайнау аймағындағы судың температурасы;
- конденсация аймағындағы судың температурасы;
- қондырғы қаптамасы қабырғасының температурасы;
- конденсатордан шығардағы судың температурасы;
- аквадистилляторға берілетін қайнамаған су қысымы;
- қайнамаған судың жалпы шығыны;
- булануға кеткен су шығыны;
- конденсацияға кеткен су шығыны;
- конденсатордан ағызылатын су шығыны;
- қоршаған орта ауасының температурасы.
1.6.5 Экспериментті жүргізуге қажетті уақыт өткеннен кейін
аквадистиллятордың қайнау аймағындағы суды қыздыруды тоқтату үшін
автоматты сигнал жіберіледі. Қауіпсіздік мақсатында қайнау аймағында
судың температурасына бақылау жүргізіледі және температура 80 оС дейін
төмендеген жағдайда қайнамаған суды беру толық тоқтатылады, содан
кейін аквадистиллятор жұмысын толығымен доғарылады.
1.7 Өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістері
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Тәжірибе және есптеу нәтижелері 1.1 кестеге толтырылады. Ампермтр
I мен вольтметр U көрсеткіштері бойынша қондырғының тұтынатын қуаты
немесе аппараттың жылулық жүктемесі Qт анықталады. Қондырғыға келіп
түсетін судың G H және дистилляттың GD массалық шығындарын есептейміз
( G = V • p ). Материалдық баланс теңдеуінен (1.1) канализацияға кететін
судың шығыны есптелінеді G к .

1.2 сурет – Аквадистиллятордағы судың конденсациялану және қайнау
аймағындаға температураларының өзгеру графиктері
Булану I аймағына кіретін будың шығыны Gбу дистиллят шығынына
GD байланысты өзгереді және Gбу = εGD формуласымен есептелінеді.
Ары қарай (1.7) теңдеуі түрінде қондырғының жылулық баланс теңдеуі
құрылады және қондырғы қабырғасынан қоршаған ортаға кеткен жылу
шығындарының эксперименттік мәні Qкэ.о анықталыды.
Буландырғыш қаптамасының цилиндрлік қабырғасының α ЦБ ,

конденсатордың αкон және жалғама құбырдың αпат жылуберу
коэффициенті, мәндері берілген эмпирикалық тәуелділікті пайдалана отырып
анықталады. Сәйкесінше Т ЦБ – қаптама қабырғасының температурасы, Т кон
– конденсатор температурасы, Т бу – 88 °С тең болатын булану аймағының
температурасы.
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(1.10)
теңдеудегі
қондырғы
қабырғасынан
кететін
жылу
е
шығындарының есептік мәні Qк.о қаптаманың цилиндрлік қабырғасынан
QЦБ , конденсатордың Qкон және жалғама құбырдың Qпат беткі
қабаттарынан кеткен жылу шығындарынан құралады.
Қондырғы қаптамасының цилиндрлік бөлік бетінің ауданы
FЦБ  0,2763 м 2 .
Жалғама құбыр бетінің ауданы Fпат  0,04261 м 2 .
Конденсатор бетінің ауданы Fкон  0,0785 м 2 .
Берілген су шығынындағы қондырғының энергетикалық ПӘК
(1.10) формула бойынша есептелінеді.
1.8
№

Өңдеу нәтижелері және графиктер

1.1 кесте – Өлшеу нәтижелері
U , В I , А G H , кг/с GD , кг/с

1.2 кесте – Есептеу нәтижелері
№ Qт , G к , Q э
α ЦБ ,
αпат ,
к.о
Вт кг/с
Вт/(м·К) Вт/(м·К)
,
Вт

G к , кг/с

αкон ,
Вт/(м·К)

TН ,0С

Qпат ,
Вт

TD ,0С

Qкон , QЦБ ,
Вт
Вт

Tк ,0С

Qке.о ,
Вт

1.9 Бақылау сұрақтары
1 Дистилляция процесіне анықтама беріңіз.
2 Дистилляция қондырғысының жұмыс принципін түсіндіріңіз.
3 Жұмысты орындауға қажетті қондырғыларды атаңыз және олардың
міндетін түсіндіріңіз.
4 Дистилляция процесі кезінде қандай фазалық ауысулар іске асады.
5 Материалдық және жылулық баланс теңдеулерін құрыңыз.
6 Қоршаған ортаға кеткен жылу шығындарының эксперименттік және
есептік мәндері қалай анықталады.
7 Салқындататын судың шығынының өзгруіне байланысты қоршаған
ортаға кететін жылу шығындары қалай өзгереді.
8 Өнеркәсіпте қоршаған ортаға кететін жылу шығындарын төмендету
әдістерін ұсыныңыздар.
2 Зертханалық жұмыс №2. Кептіру кинетикасы және дымқыл
материал мен кептіргіш агент беттері арасындағы жылумаңызалмасуды
зерттеу
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Жұмыстың мақсаты: жылдамдық пен кептіру қисықтарын
эксперименттік тұрғыда тұрғызу, материалдың тепе-теңдік және сындық
ылғалдылығын анықтау, массаберу және жылуберу коэффициенттерін есептеу.
Зертханалық жұмысқа тапсырмалар:
1) Кептіру
процесінің
термиялық
сипаттамаларының
өзгеру
графиктерін зерттеу.
2) Эксперименталдық қондырғыда кептіру процесін зерттеу үшін
тәжірибе жасауды үйрену.
3) Кептірілетін материалдың массасының өзгеруі мен температурасын
өлшеуде алынған нәтижелер арқасында материалдағы ылғал мөлшерін
анықтау керек және уақытқа байланысты материалдың ылғалдылығы мен
температурасының өзгеру графигін тұрғызу қажет.
4) Әрбір кептіру периодының ұзақтылығын салыстыру керек және әр
периодта жойылатын ылғал мөлшері жайлы тұжырымдама жасау қажет.

2.1 Негізгі теориялық мағлұматтар
Кептіру процесі материалдың ішкі ылғалдылығының фазалық түрлену
аймағына ауысуынан, бу түзілу және будың қоршаған ортаға алмасуынан
тұрады. Ылғалдың булануы ішкі және беттік қабаттардың арасындағы ылғал
құламасына әкеледі, яғни ылғал материалдың беті бойымен үздіксіз
бағытталады және оның орташа ылғалдылығы азаяды [1].
Кептіру процесінде кептіргіш агенттің (қоршаған ортаның) тұрақты
режімдік параметрлері кезінде уақытқа  байланысты орташа ылғалдылық w
пен материалдың беттік температурасының t м өзгеруі осы процестің
кинетикасын құрайды (2.1 сурет). Экспериментті жолмен анықталатын
w  f ( ) және t м = f (τ ) заңдылықтары арқылы материалдың берілген соңғы
ылғалдығына дейінгі кептіру ұзақтығын, буланған ылғал мөлшерін және
кептіруге кеткен жылу шығынын есептеуге мүмкіндік береді.
w  f ( ) тәуелділігін кептіру жылдамдығы деп атайды. Оны кептіру
сызығының кез келген нүктесіндегі жанама қисық бұрышының тангенсі
ретінде анықтайды.
tg   dw d    N .
(2.1)
N  f ( ) тәуелділігі кептіру жылдамдығының қисығы деп аталады және
кептіру қисығында бірнеше сипаттамалық периодтар көрсетілген.  0 қызу
периоды материал бетінің температурасының t П , Н -дан t м -ға дейін ұлғаюымен,
ылғалдың wН мәнінен аралық мәнге дейін азюымен және кептіру
жылдамдығының N 0-ден N 0 -дің максимал шамасына дейін артуымен
сипатталады.
Келесі  1 периоды тұрақты кептіру жылдамдық периоды деп аталады.
Осы периодта ылғалдың уақытқа байланысты өзгеруі сызықты түрде жүреді
және кептіргіш агент пен кептірілуші материалдың жылуалмасу шартына ғана
тәуелді болады. Материал бетінің температурасы өзгермейді және дымқыл
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термометр температурасына t м тең болады, ал булану бетіндегі будың парциал
қысымы дымқыл термометр температурасы кезіндегі қанығу қысымына PH тең.
Осы кезде еркін беттен сұйықтың булану заңдылығына сәйкес материал
бетінен еркін ылғалдың булануы жүреді.

2.1 сурет – Кептіру процесінің термиялық сипаттамаларының уақытқа
байланысты өзгеру
Кептірудің тұрақты жылдамдық периоды шектік қабатта бу
тасымалданудың ішкі диффузиялық кедергісі тең болатын сындық ылғалдылық
wKP туындағанша жүреді. Осы сәттен бастап (  2 периоды) материал бетінің
температурасы кептіргіш агент температурасына жеткенше t C үздіксіз өседі, ал
кептіру жылдамдығы N 0 максимал мәнінен нөлге дейін үздіксіз кемиді. Осы
период кептіру жылдамдығының құлау периоды деп аталады және ол
байланысқан ылғалды кептіру уақытымен сәйкес келеді.
Материалдың ылғалдылығы wP тепе-тең күйге жеткеннен кейін, яғни
буланудың әсерінен материалдан шығатын ылғал ағыны мен қоршаған ауадан
(конденсация) материал бетіне келетін ылғал ағыны тең болғанда кептіру
жылдамдығы нөлге тең болады. Материалдың тепе-тең күйдегі ылғалдылығы,
материалдың үстіндегі су буының қысымы қоршаған ауадағы су буының
парциал қысымымен тепе-тең күйде болғандықтан ауаның  мен tк
температурасының функциясы болып табылады [4].
2.2
Кептіру
процесін
қондырғысының сипаттамасы

зерттеуга

арналған

эксперимент

Қондырғының негізгі элементі (2.2 сурет) температура реттегіші 4 бар
және ауаны табиғи циркуляциялайтын кептіргіш шкаф 6 болып табылады.
Температураны автоматты реттеу
30С дәлділікпен орындалады. Үлгі 7
таразыға 5 ілінеді және кептіргіш шкафтың ішіне салынады. Термопараның
жұмыстық ұшы 1 суы бар ыдысқа салынады және ол дымқыл термометрдің
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температурасын t м анықтауға мүмкіндік береді. 2 термопараның көмегімен
сынақталатын үлгі бетінің температурасы tб өлшенеді. 3 термопара құрғақ
термометрдің температурасын t к көрсетеді, себебі ол кептіргіш шкафтың
ішіндегі кептіргіш аганттің температурасын өлшейді.
Төрт
көпканалды
цифрлік
түрлендіргіш
4
термопаралардың
термоэлектрқозғаушы күшін өлшеу үшін қажет және ол оны температураға
түрлендіреді. Ол ПТ-1 термопараларды ауыстырғышпен жабдықталған.
Үлгіні таразыға қойып, оларды гирлермен теңестіріңіз. Содан кейін үлгіні
кептіргіш шкафтан алып, оны 80-90 ºС температураға дейін қыздырыңыз.
Стационар режім қалыптасқан кезде үлгіні шкафтың ішіне орналастырыңыз
және термопаралардың орналасуын тексеріңіз. Секунд өлшегішті қосып үлгіні
өлшеңіз және барлық термопаралардың көрсеткіштерін жазып алыңыз. Өлшеу
нәтижелері хаттамаға жазылады. Келесі сынақ 8-10 минуттан кейін өткізіледі.

1,2,3 – термопаралар, 4 – температураны өлшеуге арналған көпканалды сандық
түрлендіргіш, 5 – электрондық таразы, 6 – кептіргіш шкаф, 7 – үлгі, 8 –кронштейн.

2.2 сурет – Кептіргіш қондырғы сұлбасы

2.3 Өлшеулерді жүргізу әдістемесі
Жұмыс жасаудың алдында дымқыл термопара резервуарда судың болуын
тексеріңіз. Үлгіні таразыға қойып, оларды гирлермен теңестіріңіз және оның
массасын өлшеңіз. Зерттеуді бастау алдында үлгіні кептіргіш шкафтан
шығарыңыз. Кептіргіш шкафты 80-90 ºС температураға дейін қыздырыңыз.
Стационар режімнің қалыптасуын температура өлшеуге арналған көпканалды
цифрлік түрлендіргіш арқылы бақылаңыз.
Осы кезде үлгіні шкафтың ішіне орналастырыңыз және термопаралардың
орналасуын тексеріңіз. Секунд өлшегішті қосып үлгіні өлшеңіз және барлық
термопаралардың көрсеткіштерін жазып алыңыз. Өлшеу нәтижелері хаттамаға
жазылады. Келесі сынақ 8-10 минуттан кейін өткізіледі.
Стационар режім қалыптасқан кезде зерттелетін үлгіні шкафтың ішіне
орналастырыңыз және термопаралардың орналасуын тексеріңіз.
8-10 минут сайын әр сынақта: уақыт  , дымқыл термометр
температурасы t м , материалдың беттік температурасы tб , құрғақ термометр
температурасы t к , сынақталатын үлгі массасы М өлшенеді.
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Материалды кептіру сынақталатын үлгі массасының уақытқа байланысты
өзгеруі тоқтағанша, яғни үлгі материалының ылғалдылығы тепе-теңдік күйге
жеткенше, шамамен 3-4 сағат бойы жүргізіледі.
Өлшеу нәтижелерін 2.1 кестеге жазылады.

№

2.1 кесте – Кептіру кинетиксын зерттеу нәтижелері
 , сағ t м , 0C tб , 0C t к , 0C М , г W , г
W,%

N,

%
саг

Қондырғы материал құрамындағы ылғалды толығымен кептіре алмайды,
сондықтан оның құрғақ бөлігін М к анықтау үшін әдебиеттік нұсқаулар қолдану
керек. Сынақталатын үлгі ағаштан жасалған тығыздалған параллелепипед
болып табылады және оның өлшемдері а = 30 мм , с = 12,5 мм . Ағаш
массасының тепе-теңдік ылғалдылығының w p ауаның салыстырмалы
ылғалдылығына  тәуелділігі 1 қосымшада келтірілген. Ауаның салыстырмалы
ылғалдылығы үлгінің тепе-теңдік ылғал құрамына сай келетін соңғы
тәжірибелердің біреуіне сәйкес t м және t к температуралары бойынша дымқыл
ауаның h  d диаграммасы көмегімен анықталады.
2.4 Өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістері
Егер құрғақ массадағы тепе-тең күйдегі ылғалдылық w р белгілі болса,
жалпы массадағы тепе-тең күйдегі ылғалдылықты анықтауға болады w 0p :
w0p =

100w p
100 + w p

.

(2.2)

Ылғалдылық тепе-тең күйде болғандағы зерттелетін үлгі құрамындағы
ылғал массасы W р келесідей анықталады:

WΡ = ( w0p 100 ) M p ,

(2.3)

мұнда M p – ылғалдылық тепе-тең күйде болғандағы материалдың жалпы
массасы.
Материалдың құрғақ массасы:
(2.4)
M c = M р -Wр .
Бұл шама сынақ нәтижелерін өңдегенде қолданылады (2.1 кесте).
Әрбір режим үшін материалдағы ылғал мөлшері анықталады:
W = M - Mc .
(2.5)
Әрбір режим үшін құрғақ массадағы ылғалдылық анықталады:
w = (W / M c )100 .
(2.6)
Өңделген сынақ нәтижелері бойынша w = f (τ ), t м = f (τ ), tп = f (τ ) және
t c = f (τ ) тәуелділіктері тұрғызылады (2.1 сурет).

14

Алынған графиктер бойынша қыздыру периоды τ 0 , кептірудің тұрақты
жылдамдық периоды τ1 , кептірудің құлау жылдамдық периоды  2 және сындық
ылғалдылық wKP анықталады.
(2.1) теңдеуге сәйкес кептірудің максимал жылдамдығы:
N0 =

Δw1 %
,
.
τ1 саг

(2.7)

мұнда Δw 1 – τ1 периоды кезіндегі материал ылғалдылығының өзгеруі.
 0 алынған мәні кептіру қисығының графигіне τ1 периодында
салынады (2.1 сурет). τ 0 периодында графикте шартты түрде координатта мен
екі нүктені түзу кесіндімен қосу арқылы салынады:
N  0 кезінде τ = 0 және N = N 0 кезінде τ = τ 0 .
 2 периодында қисық бөлігін тұрғызу үшін белгілі шеттік нүктелерден
басқа, кептіру жылдамдығы келесі формуламен анықталатын, екі-үш аралық
нүкте алу керек:
N = mntgδ,
(2.8)
мұнда m n – масштабтық коэффициент.
Кептіру жылдамдығының есептелген мәндері хаттамаға енгізіледі
(2.1 кесте).
Кептірудің
тұрақты
жылдамдық
периодындағы
жылалмасу
сипаттамаларын анықтау үшін буланған ылғал мөлшерін W1 анықтау қажет
w1M c N 0 M c 1

, г.
W1 
(2.9)
100

100

Үлгінің бірлік беттік ауданынан j п ылғалдың булану қарқындылығы:
jп =

10-6W1
.
3.6 Fτ1

(2.10

Үлгінің бетінің ауданы:
2

F  2ab  4bc , м .

Парциал қысым айырмасына қатысты β р
анықталады:
β р = j п 10 -3 /(p Η - p Π ),

(2.11)
коэффициенті келесідей
кг

м 2 с Па

.

(2.12)

Үлгі беті мен кептіру агент арасындағы жылуалмасуды сипаттайтын
жылуберу коэффициенті келесі теңдеуден табылады:

α = jпr10-3 /(tк - t м ),

Вт /( м2 К ) .

(2.13)

(2.12) және (2.13) теңдеулердегі p мен p  қысымдары және t c пен t м
температуралары

1

кептіру периодына сәйкес келеді. Құрғақ термометр

температурасы t c бойынша ауадағы будың парциал қысымы p анықталады.
Қаныққан бу қысымы p  мен меншікті булану жылуы r дымқыл термометр
температурасы t м бойынша анықталады.
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Жұмыстың соңында әрбір кептіру периодының ұзақтығы мен әрбір
периодта әкетілген ылғал мөлшерлерін салыстыру бойынша қорынды жасау
керек.

2.5 Бақылау сұрақтары
1 Материалды термиялық кептіру процесі неге негіздлген?
2 Кептіру процесінің термиялық сипаттамаларының уақытқа байланысты
өзгеру графигі көмегімен дымқыл материалды кептіру кинетикасын түсіндіріңіз.
3 Кептіру ұзақтығы қандай периодтарға бөлінеді?
4 Дымқыл материалды кептірудің максимал жылдамдығы неге тәуелді?
5 Кептірудің әр периодында кептірілетін материалдан қаншалықты ылғал
әкетіледі?
6 Зертханалық кептіргіш модель қандай кептіргіш қондырғы типіне
жатады?
3 Зертханалық жұмыс № 3. Тура жылулық баланс теңдеуінен
ПЭЭ-15 бу қазанының брутта ПӘК анықтау
Жұмыстың мақсаты: электрлік бу қазанының жұмыс қағидаларын
зерттеу; су бойынша материалдық балансын және қазанды пайдалану кезінде
оның ПӘК-ін есептеуді үйрену.
3.1 Негізгі теориялық мағлұматтар
Өндірістік объектілерді жылумен жабдықтауға және технологиялық
процестерді
бумен
қамтамасыз
етуге
арналған
бу
қазандары
жылутасымалдағышты электр тогы көмегімен қыздыру арқылы суды су
буына түрлендіруге арналған. Өзінің әмбебаптығына, функционалдығына
және жұмыс сенімділігінің арқасында бұл қондырғы әлемдік өнекәсіптік
нарықта теңдессіз қондырғы болып табылады.
ПЭЭ электрод маркалы электрлік бу генераторы электр энергиясын
қолдану нәтижесінде бөлінетін жылу мөлшері арқылы, қысымы
атмосфералық қысымнан жоғары болатын, бу өндіруге арналған.
Энергетикалық бу қазаны тікбұрыш пішінді түтікше тәрізді бу генерациясы
жүретін камера болып табылады. Бу генераторында белгілі су көлемі болады
және ол арқылы тікелей судың қызуын және оның буға айналуын қамтамасыз
ететін электр тогы өтеді.
Электрлік бу қазанының негізгі артықшылықтары:
- бу қазанының құрылымында су буының конденсациялануы үшін
қосымша құрылғы ойластырылмаған, себебі көтерілген бу суыған соң ауыр
конденсатқа айналады және кері бу қазанына түсіріледі, бұл жылу берудің
жоғарғы деңгейде өтуіне кепілдік береді;
- өрт қауіпсіздігі жоқ (себебі ашық жалын жоқ);
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- қондырғының тез жұмысқа келуін қамтамасыз ететін (15 минут
аралығында), 98%-ға дейін жететін жоғары деңгейлі ПӘК;
- электрлік бу қазаны максималды биіктігінің өзі 880мм, сондықтан ол
бу тұтынатын қондырғының жаңында қабырғаға орнатылуы мүмкін, бұл
пайдалы ауданды үнемдейді;
- қызмет көрсету шығыны минималды, сәйкесінше қолданылуы
қарапайым;
- электр энергиясын қолданғандықтан экологиялық таза бу өндіреді;
- толық автоматтандырылған, демек қолдану қауіпсіздігі жоғары;
- будың тұрақты сапасын алуға кепілдеме беретін, автоматты үрлеумен
қамтамасыздандырылатын, тұз құрамының тұрақтылығы.
3.2 Тура жылулық баланс теңдеуінен бу қазанының брутта ПӘК
анықтау
Қазандағы жылудың кірісі мен шығысын байланыстыратын қатынас
оның жылу балансы болып табылады. Жұмыс істеп тұрған бу қазанының
жылу балансын оның жұмыс тиімділігін, ПӘК-ін анықтау мақсатындағы
жылулық сынақтардың нәтижелерінің негізінде құрайды. Жылулық еептеу
кезінде қазан ошағындағы отынның сағаттық шығынын есептеу үшін
нормативтік мәліметтерді қолдана отырып балансты құрайды.
Бу қазанының брутто ПӘК-ін тура жылу балансынан келесі формула
бойынша анықтайды:
Qп Dп (hп - hпв )
брутто
,
(3.1)
ηка
=
=
Qз
IU
мұнда Qп – Pп қысымдағы немесе t п температурадағы қаныққан бу
өндіруге жұмсалған пайдалы жылу;
Qз – қаныққан бу өндіруге жұмсалған пайдалы жылу;
Dп – бу генераторы өндірген қаныққан бу шығыны, кг/с;
hп , hпв – сәйкесінше Pп қысымдағы қаныққан бу және t пв
температурадағы қоректік су энтальпиясы.
Бу қазанының су бойынша материалдық балансын тексеру келесі
теңдеу бойынша орындалады:
Gпв = Dn + Gкв .
(3.2)
мұнда Gпв – қоректік су шығыны:
Gкв – қазандық су шығыны.

3.3 ПЭЭ-15 бу қазаны бар зертханалық стендтың сипаттамасы
Бу генераторы келесі негізгі құрама бөліктерден тұрады: қазан
қаңқасы, қазанның өзі, электр қондырғысы және электр сорғысы. Қазанның
қаңқасы прокаттық профильден жасалған, оған бу генераторының негізгі
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құрастыру буындары бекітілген.
Қазан бу өндіруге арналған және фланцында үш электрод бекітілген
дәнекерленген конструкция болып табылады (3.1 сурет). Қазан тіренішке
орнатылған. Қазанның қабырғалары минералды мақтамен және сыртынан
қаптамамен қапталған.
Электр жалғанулары орналасқан фланец қақпақпен 1 қорғалған. Қазан
төменгі, ортаңғы және жоғарғы су деңгейін көрсететін датчиктері бар
касетамен 4 жабдықталған.

1 – қаңқа; 2 – қаптамасы бар қазан; 3 – су деңгейін көрсететін датчигі бар касета;
4 – бу шығару краны; 5 – су ағызу краны; 6 – су беру краны;7 – табандық; 8 – релеқысым датчигі; 9 – электр сорғысы;10 – электромагнтті клапан;11 – торлы сүзгіш;12 –
сақтандыру клапаны.

3.1 сурет – Бу генераторының сыртқы көрінісі
Бу генераторының электр қондырғысы электр сорғысынан, белгі
лампаларынан,
амперметрден,
қысым
сезгішінен
(реле),
электраппаратурасы орналасқан электрбасқарушы клапан мен панельден
тұрады.
Бу бөлімінің сипаттамасы бу қазанының сұлбасына сәйкес келеді
(3.2 сурет). Қазанның бу бөлімі келесі режимде жұмыс жасайды:
Су магистралдан ВНІ вентиль, Ф фильтр арқылы НД электрсорғымен,
электрбасқармалы ВЭ және кері клапан КО арқылы К қазанға беріледі. Су
деңгейі электродқа жеткенде су арқылы токтың өтуі басталады. Су
қыздырылады және буланады. Су деңгейінің жоғарылауы су арқылы өтетін
токтың ұлғаюына әкеледі. Су жоғары деңгейге жеткенде ДУВ4 датчигі
18

электрбасқармалы клапанды КЭ және электрсорғыны НД өшіреді.

3.2 сурет – Бірқалыпты реттелуі бар қазанның бу сұлбасы
Қазанның сумен толтырылуы тоқтатылады. Қазанда судың булануы
және су деңгейінің төмендеуі кезінде төменгі сезгіш ДУВІ
электрбасқарушы клапан КЭ мен электр сорғысын НД іске қосады. Қазан
қайтадан суға толтырылады.
Бу қазаннан ВНЗ вентилі арқылы әкетіледі. Қазандағы қысым ДРД
қысым-реле датчигі арқылы реттеледі. Будың қысымы қысым сезгіш
реленің әрекетімен 5,5 кг/см2 мәніне жеткенде қазанның электродтары
электр желісінен ажыратылады. Қыздыру тоқтатылады. Бу қысымы
3,5 кг/см2 шамасына дейін төмендеген жағдайда ДРД қысым-реле датчигі
қыздыруды қайта бастайды. Қазандағы қысымды М манометрі көрсетеді.
Бу генераторының сұлбасында қысым-релесі істен шыққанда
қосылатын КП сақтандыру клапанның орнатылуы қарастырылған. Бұл
клапан арқылы бу генераторының табандығына бу шығарылады.
Сақтандыру клапаны бу қысымы 6,5 кг/см2 болған жағдайда ашылады. ВН2
вентилі қазаннан судың ағызылуы және оны үрлеуге арналған.
Бу генераторының техникалық сипаттамалары:
- максималды бу өнімділігі – Dnmax = 15 кг саг ;
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- будың жұмыс қысымы – Pп = 3,5 - 5,5 кгс см2 ;
- максимал бу өнімділігіндегі бу генераторының тұтынатын қуаты –
max
N n = 12 кВт ;
- 50 Гц – 380 В жиіліктегі айнымалы үш фазалы ток және қоректену
желісінің номиналды кернеуі;
- максималды бу өнімділігі кезінде жұмыс қысымына дейін қыздыру
уақыты – 6 мин.;
- көлемі – 25 л.;
- габаритті параметрлері: ұзындығы – 560 мм, ені – 565 мм, биіктігі–
880 мм;
- құрғақ массасы – 85 кг.
Қазанның электрлік бөлігі келесі жағдайда жұмыс жасайды.
Қыздырушы электр тогын жіберу үшін электромагнитті коммутаторды іске
қосады (3.3 сурет).
Қыздыру тогын беру үшін тиристорлы модуль қолданылады.
Тұтынушының күштік қалқанында орналасқан QF сөндіргіші қосылған
жағдайда кернеудің басқару және күшттік тізбегіне берілгенін HL1 шамы
көрсетеді. КМ2 түсіргіші қосылады және ол байланыс арқылы кернеуді
электродтарға береді. Қазанда су болмаған немесе судың деңгейі төмен
болған жағдайда КУІ релесінің әрекеті өшеді, ал электрлі басқару
клапанына және қазанға суды жіберуші электр сорғы қозғалтқышына
кернеу беретін КМІ түсіргіші қосулы болады Қазандағы судың деңгейі
жоғарылаған жағдайда электродтардан өтетін токтың шамасы ұлғаяды,
электродтар су арқылы төменгі 9 және жоғарғы 8 сезгіштер көмегімен
корпусқа тізбектей тұйықталады. КУІ релесі өздігінен қоректендіргішке
КУ1:3 контакты арқылы қосылады, сонымен қатар жібергіш КМІ және
клапан ҮА КУ1:1, КУ1:4 контакттары арқылы сөнеді.
Су беру тоқтатылады. Суды қыздыру қазандағы будың қысымы
максималды қысымға, яғни 8Р қысым реле-датчик қондырғысы 5,5 кг/см2
(0,55 МПа) жеткенге дейін жүргізіледі, содан соң 8Р1 байланыс арқылы
КМ2 түсіргіші өшіріледі, ал электродтар тоқсыздандырылады. 2 кг/см2
(0,2 МПа) шамасында қысым реле диференциалы қондырғысымен
анықталатын бу қысымы 3,5 кг/см2 (0,35 МПа) шамасына дейін
төмендегенде, оның байланысы 8Р1 тұйықталады, қайтадан КМ2 түсіргіші
қосылып, қыздыру жаңартылады. Су деңгейінің төмендеуі төменгі және
жоғарғы
деңгей
датчиктерінің
электродтар
тізбегінің
тізбекті
байланысының ажыратылуына әкеледі. КУІ релесі сөндіріледі, су деңгейін
реттеуді жүзеге асыра отырып қайтадан КМІ қосқышы, ҮА клапаны,
М қозғалтқышы іске қосылады. Қысқаша тұйықталу мен асқын жүктемеден
қорғау QF, QF1 автоматты сөндіргіштер мен РТ жылу релесі арқылы жүзеге
асырылады.
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HL1-HL4 – сигнал шамдары;
KM1, KM2 – түсіргіштер;
M – сорғы қозғалтқышы;
KV1 – сорғы түсіргіш релесі;
PA – амперметр;
QF – тұтынушы қондырғысы;
QF1 – сөндіргіш;
TV1 – 220/24В трансформаторы;
TV2 – ток трансформаторы;
YA – электрклапаны;
SP – қысым релсі;
PI – жылу релесі;
Stop – апаттық қосылу клапаны.

3.3 сурет – Бу қазанының электрлік сұлбасы (қыздыру тогын тиристорлы
модульдермен басқару)
3.4 Өлшеулерді жүргізу әдістемесі
Бу қазанына арналған қоректік су қоректік су багында дайындалады.
Дистиллят дистиллятордан қоректік су багының теңестіргіш арқылы
бақыланатын белгілі бір деңгейіне дейін түседі. Бактағы қоректік судың
температурасыда үздіксіз бақыланады. Қоректік су белгілі бір деңгейге
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жеткенде оған түйіршіктер түрінде мөлшерленген ас тұзы қосылады.
Құрамында ас тұзы бар қоректік су электролиттік ертінді қызметін атқарады.
Электролиттер электр тогының өткізгіші екені бұрынғыдан белгілі. Судағы
ас тұзының түзілу процесін тездететін араластырғыш аспап іске қосылады.
Қоректік судағы қажетті ас тұзының концентрациясы арнайы құрылғы
кондуктометрдің көрсеткіші бойынша анықталады және де ол қоректендіргіш
судың температурасына тәуелді. Ерітіндідегі ас тұзының концентрациясына
қажетті мәнге жеткенде араластырғыш сөндіріледі.
Бу қазанының жұмысын қолмен басқару режимінде негізгі
энерготасымалдағыш көрсеткіштері тексеріледі:
- қоректік судың температура датчигі;
- қоректік су мөлшері;
- қорекік кернеу сапасы;
- тастағыш коллектор (басқа блок);
- су құрамындағы тұз мөлшері.
Қорек көзі қосылады және бу қазанының су толтырылудың жоғарғы
деңгейі бақыланады Электрқыздырғыш автоматты түрде қосылады.
Бу генераторын іске қосу ПК дербес компьютер экранындағы «Пуск»
түймесін басу арқылы жүзеге асырылады және сол уақытта секундомер
қосылады.
Әр 60 сек сайын (немесе мұғалімнің нұсқауы бойынша) жұмыс
қысымы, бактағы су деңгейі және тұтынылатын ток күші бақыланады.
Қыздыру кезінде судың жұмыстық қысымы 4,5 атм жетеді, содан
кейін энерготасымалдаушы сезгіштердің барлық мәліметтері 3.1 кестеге
толтырылады.
Берілген шығынға жеткенше жібергіш кран ашылады Бу
қыздырғыштағы қысым жинағыш коллекторына будың кетуі арқасында
тұрақтанады.
3.5 Өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістері
Судағы тұз мөлшері n, бу шығынының Dп және будың температурасы
мен қысымының өзгеруі 3.1 кестеге толтырылады, қазанның брутто ПӘК
есептелінеді және (3.2) теңдеу бойынша материалдық балансы құрылады.
3.1 кесте – Өлшеу нәтижелері
№
t, сек
n, г/л
Q, кг

P, Па

t, 0C

1
2
3
3.6 Бақылау сұрақтары
1 Электрлік бу қазанының негізгі бөліктерін атаңыздар.
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ηка, %

2 Электрлік бу қазанының брутта ПЭК-і тура баланс бойынша қалай
анықталады?
3 Бу қазаны қандай техникалық сипаттамаларға ие?
4 Электрлі сұлбасына байланысты қазанның жұмысы қалай
ұйымдастырылады?
5 Төмен қысымды қазандарды эксплуатациялау талабына сай келетін
көрсеткіштермен қоректік су дайындау неге негізделген?
4
Зертханалық
жұмыс
№4.
жылуалмастырғыш жұмысын зерттеу

Рекуперативті

су-сулық

Жұмыстың мақсаты: көлденең қаптамалы-түтікті су(бу)-сулық
рекуперативті жылуалмастырғыштың конструкциясын меңгеру, зрттеу
нәтижесінде қондырғының режімдік сипаттамалары мен энергетикалық
балансын анықтау және оны теориялық есептеулермен салыстыру.
Зертханалық жұмысқа тапсырма:
1) «Құбырдағы
құбыр»
типті
су-сулық
рекуперативті
жылуалмастырғыш конструкциясын меңгеру және зертханалық қондырғы
жұмысын дербес басқаруды үйрену.
2) Ішкі және сыртқы құбырдың кірісі мен шығысындағы судың
температурасын және шығынын өлшеу.
3) Тура және кері ағын кезіндегі жылуөткізу коэффициентін,
жылуалмастырғыш қондырғының жылулық тиімділігін, теория және зерттеу
бойынша жылу тасымалдаудың бірлік санын есптеу және алынған
мәліметтерді салыстыру.
4) Қондырғының жылу тиімділігінің жылу тасымал бірлік санынан
тәуелділігін графика түрінде тұрғызу.
4.1 Негізгі теориялық мағлұматтар
Жылуалмастырғыш қондырғылар деп бір денеден екінші бір денеге
жылу беруге арналған қондырғыларды атайды. Егер жылуалмасу
жылуалмастырғыш денелер арасын бөліп тұрған қабырға арқылы берілсе,
онда жылуалмастырғыш рекуперативті деп аталады. Көптеген рекуперативті
қондырғыларда қабырға арқылы жылу бір жылутасымалдағыштан екінші бір
жылутасымалдағышқа үздіксіз беріліп отырады. Бұндай қондырғылар
негізінен үздіксіз әсерлі қондырғылар болып табылады. Бірақ, периодты
жұмыс істейтін рекуперативті қондырғылар да кездеседі, онда бір
жылутасымалдағыш периодты түрде қыздырылады немесе салқындатылады.
Өндірістік кәсіпорындарда, өндірістік қазандықтар мен ЖЭО-да
көлденең беттік қаптамалы-түтікті жылуалмастырғыштар қолданылады, онда
су қыздырылатын және қыздыратын орта болып табылады.
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Рекуперативті жылуалмастырғыш қондырғыларда (РЖҚ) фазалық
түрленусіз өтетін жылуалмасу келесі жылуағын баланс теңдеуі және
жылуберу теңдеуі арқылы анықталады:
Q  Wг (t г - t г)  Wх (t х - t х ) ;
(4.1)

Q  kFt ,

(4.2)
мұнда Wг  M г  c , Wх  M х  c – ыстық және суық жылутасымалдағыштың
жылулық эквиваленті;
M г , M х – ыстық және суық судың массалық шығыны, кг/с;
t , t  – жылуалмастырғышқа кіргендегі және шығардағы
жылутасымалдағыш температурасы, «г» индексі – ыстық, «х» – суық су;
F – k жылуөткізу коэффициенті мен t температуралық
тегеурін өзгеретін РЖҚ жылуберу бетінің ауданы.
t 

t б  t м
.
t б
ln
t м

(4.3)

мұнда t б – екі жылутасымалдағыштың да температуралары үлкен
болатын жағындағы температуралар айырмасы (4.1 сурет);
t м – екі жылутасымалдағыштың да температуралары кіші
болатын жағындағы температуралар айырмасы (4.1 сурет);
 – қоршаған ортаға кеткен жылу шығыны коэффициенті,   1 .
4.1 cуретте жылуалмастырғыш үшін тура ағын (а) және кері ағын (б)
кезіндегі температуралардың үлестірілуі көрсетілген.
РЖҚ жұмысының негізгі сипаттамаласы болып жылулық тиімділік η
саналады.
Жылулық тиімділік деп қарастырылып отырған қондырғының
жылулық ағынының Q идеал жағдайда ыстық жылутасымалдағыш бере
алатын жылу ағынына Qид қатынасын айтамыз, яғни қарастырылып отырған
қондырғыда жылуберу коэффициенті шексіз үлкен болған жағдайда немесе
жылуалмастырғышта жылуберу беті шексіз үлкен болған жағдайда жылу
берілсе:

W (t   t )
W (t   t  )
Q
 г г г  х х х .
(4.4)
Qид Wmin (t г  t х ) Wmin (t г  t х )
Қыздырғыштар үшін W х  Wг , Wmin  Wх жылулық тиімділік максимал



температуралық тегеурінді өндіру дәрежесімен сипаттайды.
ЖА сипаттайтын басқа шамаларға жылуды тасымалдау бірлігінің
мөлшері және сулық эквиваленттердің қатынасы жатады:
N

kF
;
Wmin

(4.5)

m

Wх
.
Wг

(4.6)
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4.1 сурет – Тура ағын (а) және кері ағын (б) кезіндегі температуралардың
жылуалмастырғыш бойымен өзгеруі
Енгізілген сипаттамалық шамалар арқылы қарсы ағын кезіндегі
теориялық жылулық тиімділікті анықтауға болады
  1000 ,  

1  expN (m  1)
,
1  m expN (m  1)

(4.7)

егер
N
.
N 1

(4.8)

1  exp N (m  1)
.
m 1

(4.9)

m  1,  

тура ағын кезінде


Жылуөткізу коэффициентін есептеу үшін қажетті  г ,  х жылуберу
коэффициенттері келесі критериалды формула ( Re  2300 ) бойынша
анықталады
 d
Nu  1.55 Pe 
 L

1/ 3

,

(4.10)

мұнда
 d  4mc
 Pe  
,
 L  Lв

мұнда L, d – ішкі құбырдың ұзындығы мен диаметрі.
Есептеу
кезінде
барлық
жылуфизикалық
жылутасымалдағыштың орташа температурасы бойынша
t  0.5(t   t ) .

25

(4.11)
шамалар
алынады

4.2 Зертханалық қондырғының сипаттамасы
Зертханалық қондырғы (4.2 сурет) түрлі диаметрдегі мыс құбырлардан
жасалған «құбырдағы құбыр» типті су-сулық жылуалмастырғыштан (ТО), бу
қазанынан, бу, ыстық және суық су шығын өлшегіштерінен, бу қысымы,
ыстық су, суық су және температуралар датчигінен, ТО құбыр ішіні және
құбыр арасы бетіне жылутасығышты беруге арналған реттелетін
клапандардан тұрады.
Қыздырушы жылутасымалдағыш – ыстық су (бу) көпқұбырлы
жылуалмастырғышта (бугенраторында) генерацияланады. Қондырғыда
жылуалмастырғышты «кері ағын» және «тура ағын» сұлбаларына қосуға
болады.

1 – ТО буды беруді реттеу клапаны; 2 – су (бу)-сулық ТО; 3 – ТО кірістегі
(шығыстағы) суық су №1 температурасын өлшегіш; 4 – ТО кірістегі (шығыстағы) ыстық
су №1 температурасын өлшегіш; 5 – ТО кірісіне суық суды №1 беруді реттеу клапаны; 6 –
ТО кірісіне ыстық суды №1 беруді реттеу клапаны; 7 – ТО шығысына ыстық суды №2
беруді реттеу клапаны; 8 – ТО кірісіне ыстық суды беруді реттеу клапаны; 9 – ТО кірістегі
(шығыстағы) ыстық су №2 температурасын өлшегіш; 10 – ТО-ға суық суды №2 беруді
реттеу клапаны: 11 – ТО шығысындағы бу температурасын өлшегіш; 12 – ТО
шығысындағы буды реттеу клапаны; 13 – ТО шығысындағы ыстық суды №3 реттеу
клапаны.

4.2 сурет – Су-сулық жылуалмастырғыш жұмысын меңгеруге арналғын
зертханалық стенд сұлбасы
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Егер жылуалмасу будан суық суға берілсе, жылутасығыштарды беру
сұлбасы келесі түрде жұмыс істейді. ТО жылутасығыштың (бу, суық су)
қозғалысы тура ағынды болуы суық суды беру клапанымен №1 іске асады.
ТО жылутасығыштың (бу, суық су) қозғалысы кері ағынды болуы
№2 клапанмен іске асады.
Егер жылуалмасу ыстық судан суық суға берілсе, жылутасығыштарды
беру сұлбасы келесі түрде жұмыс істейді. ТО жылутасығыштың (бу, суық су)
қозғалысы тура ағынды болуы суық суды беру клапанымен №2 іске асады.
ТО жылутасығыштың (бу, суық су) қозғалысы кері ағынды болуы
№1 клапанмен
іске
асады.
Клапан
№3
қыздырылған
суды
жылуалмастырғыштан кейін канализацияға ағызуды жүзеге асырады.
Ыстық және суық жылутасымалдағыштардың температуралары
өлшегіш термокедергілер көмегімен өлшенеді және алынған сигналдар ары
қарай түрлендіргіш арқылы дербес компьютерге өңделуге беріледі. Ыстық
және суық судың шығынын өлшеу үшін судың көлемдік шығынын
көрсететін импульсті шығын өлшегіштер қолданылады. Бу шығынын
өлшеуде Кориолис эффектін қолдануға негізделген шығын өлшегіш
қолданылады. Бұл шығын өлшегіш будың массалық шығынын көрсетеді.
4.3 Өлшеулерді жүргізу әдістемесі
Электрлік бу қазанын іске қосып, стационар режим орнауын күту
қажет. Қазан стационар режимде жұмыс істегеннен кейін қыздыратын
жылутасығышты (бу немесе ыстық су) таңдауға байланысты
жылутасығышты беру іске қосылады. Егер қыздыратын жылутасығыш
ретінде бу таңдалса, онда ТО кірісіне бірден бу беріледі. Содан кейін
жылутасығыш қозғалыс режимі (тура немесе кері ағын) таңдалады. Қозғалыс
тура ағынды болғанда суық су №1 клапаны ашылады. Жылуалмасудың
тұрақты режимі орнаған жағдайда жылутасымалдағыштың шығыны, қысымы
және температурасы өлшенеді.
Қозғалыс кері ағынды болғанда суық су №2 клапаны ашылады.
Жылуалмасудың тұрақты режимі орнаған жағдайда жылутасымалдағыштың
шығыны, қысымы және температурасы өлшенеді.
Егер қыздыратын жылутасығыш ретінде ыстық су таңдалса, ТО кірісіне
қондырғының басқа блогында орналасқан көпқұбырлы жылуалмастырғаштан
ыстық су беріледі. Қозғалыс тура ағынды болғанда суық су №2 клапаны
ашылады.
Жылуалмасудың
тұрақты
режимі
орнаған
жағдайда
жылутасымалдағыштың шығыны, қысымы және температурасы өлшенеді.
Қозғалыс кері ағынды болғанда суық су №1 клапаны ашылады.
Жылуалмасудың тұрақты режимі орнаған жағдайда жылутасымалдағыштың
шығыны, қысымы және температурасы өлшенеді.
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4.4 Өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістері
және W х  M х  c жылулық эквиваленттерін есептеу, мұндағы
M г ; M х – шығын өлшегіш арқылы өлшенген белгілі көлемдік шығындар
арқылы эксперименттен анықталатын массалық шығындар.
Температура тгеурінін анықтау t  t б  t м . Мұндағы t б – екі
Wг  M г  c

ln

t б
t м

жылутасымалдағыштың да температуралары үлкен болатын жағындағы
температуралар айырмасы; t м – екі жылутасымалдағыштың да
температуралары кіші болатын жағындағы температуралар айырмасы. Ол
үшін қыздыратын және қыздырылатын жылутасымалдағыштардың
температураларының шамасы қолданылады t г , t г, t х, t х  қыздыратын
жылутасымалдағыштың кірістегі және шығыстағы, қыздырылатын
жылутасымалдағыштың кірістегі және шығыстағы температуралары.
Жылуалмастырғыштың сызықты өлшемдері арқылы жылуалмасу
бетінің ауданы F анықталады.
(4.1) және (4.2) формулаларынан жылуберу коэффициентін k
анықтаймыз.
(4.5) формуладан жылуды тасымалдау бірлік саны анықталады N  k  F .
Wmin

Қондырғының

жылулық

тиімділігі

тура

ағын

кезінде

1  exp N (m  1)
1  expN (m  1)

, ал кері ағын кезінде  
формулалары
m 1
1  m expN (m  1)

арқылы анықталады.
  f (N ) тәуелділігін тұрғызу.
k коэффициентін анықтау үшін теориялық тұрғыда (4.10) және (4.11)
формулаларын, сонымен қатар [1] әдебиеттен теориялық мағлұматтарды
қолдануға болады, бұнда жылутасымалдағыштың барлық жылуфизикалық
сипаттамалары t  0.5(t   t ) жылутасымалдағыштың орташа температурасы
бойынша алынады. Теориялық және эксперименттік жолмен анықталған k
шамасын өзара салыстыру керек.
Эксперимент қателігін анықтау қажет.
4.5 Бақылау сұрақтары
1 Сынақталған
жылуалмастырғыш
қондырғыларының
артықшылықтары мен кемшіліктерін атаңыз.
2 Жылуөткізу коэффициенті деп нені атаймыз? Оның өлшем бірлігінің
физикалық мағынасы не?
3 Жылуөткізу
коэффициент
шамасына
жылуалмастырғыш
қондырғылардың қандай факторлары мен параметрлері әсер етеді?
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4 Тура ағынмен салыстырғанда кері ағынның артықшылығы болып не
табылады?
5 Жылуалмастырғыш
шығысындағы
ыстық
жылутасығыш
температурасы жылуалмастырғыш шығысындағы суық жылутасығыш
температурасынан төмен болуы мүмкін ба?
6 Қандай жағдайда жылуалмастырғышты есептеу кезінде орташа
арифметикалық температуралық тегеурін қолданылады?
7 Қандай технологиялық процестерде жылуалмастырғыш қондырғылар
қолданылады?
5 Зертханалық жұмыс №5. Пластиналық жылуалмастырғыштың
гидравликалық және жылутехникалық сипаттамаларын зерттеу
Жұмыстың мақсаты: вертикаль су-сулық пластиналық рекуперативті
жылуалмастырғыштың
конструкциясын
зерттеу,
қондырғының
гидравликалық және жылутехникалық сипаттамаларын анықтау.
Зертханалық жұмысқа тапсырма:
1) Ыстық жылутасығыштан суыққа жылуды тасудың физикалық негізі
жайлы мәліметтерді бекіту және осы процестің оңтайландыруға әсер ететін
факторларын саралау.
2) Жылутасығыштардың тура және қарсы ағынды қозғалысы кезіндегі
пластиналық
рекуперативті
жылуалмастырғыштардағы
жылуберу
коэффициентін анықтау
5.1 Негізгі теориялық мағлұматтар
Конструкциялық бөлшектелген пластиналық жылуалмастырғыш
пластиналар пакетінен және рамадан тұрады (5.1 сурет). Рама
қозғалмайтын 1 және қысып бекітетін 2 тақтадан, жоғарғы бағыттағыш 3 пен
төменгі бағыттағыштың 4 қозғалмайтын тақтамен қосылған артқы тіреуден 7
тұрады.
Қайтадан құруға икемді жылуалмастырғыштар рамасын зауыттар оған
түрлі сандағы пластиналарды бекіту мақсатында әртүрлі ұзындықтағы
өлшемде шығарады. Қозғалмайтын және қысып бекітетін қатпарлар
арасында тығыздалған резеңке төсемдері бар есептік санды пластиналар 5
орналасқан. Пакет қозғалмайтын тақтаға қысатын қатпар арқылы бұрандалы
тұтастырғышпен 6 қысылған. Қысылу дәрежесі жылуалмастырғыштың ішкі
қуысын гермитизациялауға және тығыздауға жеткілікті. Жылуалмастырғыш
табақ
конструкция
тиімділігі
арқасында
жоғары
эффективтілі
жылуөткізгіштіке ие.
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1 – Қозғалмайтын рама; 2 – қысатын тақта; 3 – жоғары бағыттағыш; 4 – төменгі
бағыттағыш; 5 – пластиналар; 6 – бұрандалы тұтастырғыш; 7 – артқы тіреу.

5.1 сурет – Пластиналық жылуалмастырғыштың конструкциялық
сұлбасы
Пластиналық жылуалматырғыш қыздыратын және қыздырылатын
орталардың жылуалмасу қуысын түзетін кедір-бұдырлы табақшалы алты
қатардан тұратын екі жүрісті болып келеді. 5.2 суретте тығыздалатын
төсемелері бар гофирленген жылуалмастырғыш табақшаның жалпы сұлбасы
көрсетілген. Пластина 1 қалыпқа келтіру (штамптау) әдісімен қалыңдығы
0,5-2 мм беттік материалдан дайындалған. Нәтижесінде ойыс пен топақ
ауысулары бар гофрирленген бет 5 пайда болады. Гофрирлердің пішіні мен
өлшемі түрлі және ол жылуалмастырғыш пластинаның түріне байланысты. 2,
7, 8 және 10 саңылаулар жұмыстық ортаны іргелес табақтардан жасалған
каналдарға өткізу қызметін атқарады. Пластиналар әдетте AISI 316 аустенит
класына жататын болаттан қалыптау арқылы жасалады. Қалыптаудан кейін
табақтар электрхимиялық жылтыраудан өтеді. Термиялық төзімді төсемдер
пластиналар мен жылуалмасу қуыстары арасындағы герметикалықты
қамтамасыз етеді. Пластиналық кассеталар жылуалмастырғыштың аяқталған
конструкциясын түзетін корпус бөлшектерімен сығылған.

1 – пластина; 2, 7, 8, 10 – ортаның қозғалуына арналған саңылау; 3 – тығыздайтын
төсеме; 4, 6 – тығыздайтын қалқа; 5 – жылуалмасудың гофирленген беті; 9 – бағытталған
гофрлар; 11 – бағанаға табақты бекітуге арналған ойықтар.

5.2 сурет – Жылуалмастырғыш табағының конструкциясы
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5.2 Зертханалық қондырғының сипаттамасы
Зертханалық қондырғының негізгі элементтері (5.3 сурет) болып ішкі
контурында ыстық, ал сыртқы контурында суық жылутасығыш қозғалатын
пластиналық
жылуалмастырғыш
табылады.
Жылутасығыш
температураларын өлшеу үшін жылуалмастырғыштың кірісі мен шығысында
орнатылған температура датчиктері қолданылады. Ыстық жылутасығыш
ағынының бағыты барлық эксперименттерде тұрақты болып қалады.
Қарастырылатын қондырғыда ол солдан оңға қарай бағытталған.
Қондырғығы арналған ыстық жылутасығыштың минуттық шығыны берілген
уақыт аралығындағы есептегіш көрсеткіштерінің өзгерісі арқылы
анықталады.
Суық жылутасығыш бағытын сұйықты тура және кері беретін сорғылар
жұмыс ауыстырғышын кезекті өзгерту арқылы өзгерте алады. Осының
арқасында екі жылуалмастырғыш үшін де тура және кері ағын сұлбасын оңай
іске асыруға болады.
5.3 Өлшеулерді жүргізу әдістемесі
Электрлік бу қазанын іске қосып, стационар режим орнауын күту
қажет (бұл кезде бу қазаны келесі параметрдегі қанныққан бу түзеді: бу
шығыны – 15 кг/сағ, бу температурасы – 160 ºС, будың жұмыстық қысымы –
3,3-5,5 кгс/см2).
Қазан стационар режимде жұмыс істегеннен кейін көпқұбырлы
жылуалмастырғыш кірісіне буды беру іске қосылады. Бұл бу-су-су блогында
(П2 суретін қара: бу-су-су блогы) орнатылған буды беру клапанын №1 ашу
арқылы іске асады.
Бу көпқұбырлы жылуалмастырғыштағы суық суды қыздырады, содан
кейін қыздырылған су көпқұбырлы жылуалмастырғыштан берілген
температурада пластиналық жылуалмастырғыш кірісіне келеді. Бұл үшін
пластиналы жылуалмастырғыш кірісіне ыстық суды №1 беруді басқару
клапанын ашу қажет (су-су блок сипаттамасын қара).
Содан кейін жылуалмасудың тура ржимін орнату үшін суық су №4
беруді реттеу клапанын (су-су блок сипаттамасын қара) немесе қарсы ағынды
режим орнату үшін суық су №9 беруді реттеу клапанын ашылады.
Орнатылған тура немесе қарсы ағынды режимде табақшалы
жылуалмастырғышта шамаларды өлшеу және 5.2 кестеде көрсетілген
параметрлерді есептеу жүргізіледі.
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1 – пластиналы ТО кірісіне суық су беруді реттеу клапаны; 2 – пластиналы ТО; 3 –
табақшалы ТО кірістегі (шығыстағы) ыстық су №1 температурасын өлшегіш; 4 –
табақшалы ТО кірістегі (шығыстағы) суық су №1 беруді реттеу клапаны; 5 – пластиналы
ТО кірістегі (шығыстағы) ыстық су №1 беруді реттеу клапаны; 6 – пластиналы ТО
шығысындағы ыстық су беруді реттеу клапаны; 7 – пластиналы ТО шығысындағы ыстық
су №1 температурасын өлшегіш; 8 – пластиналы ТО кірістегі (шығыстағы) ыстық су №2
температурасын өлшегіш; 9 – пластиналы табақшалы ТО суық су №2 беруді реттеу
клапаны; 10 – пластиналы ТО кірістегі (шығыстағы) ыстық су №2 беруді реттеу клапаны.

5.3 сурет – Пластиналы ТО жұмысын зерттеуге арналған зертханалық стенд
сұлбасы
5.1 кесте – Табақшалы жылуалмастырғышты сынау кезіндегі өлшеу
нәтижелері
Өлшенетін және есептелетін параметрлер шамасы
′
′
№ t1′ , t1 , t′2 , t′2′ , G1 , G 2 , Q1 , Q2 , Δtы , Δt с ,
К,
Ескерту
2
Вт/(м
*К)
ºС
ºС
ºС ºС ºС ºС кг/c кг/c Вт Вт
Тура ағын
1
2
Кері ағын
1
2
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5.4 Өлшеу нәтижелерін өңдеу әдістері
Аппаратта берілген жылу мөлшері жылулық баланс теңдеуімен
анықталады
Q = Q1 = G1c p1 (t1′ - t1′′) = G2c p 2 (t′2 - t′2′ ) ,
(5.1)
мұнда t1′ , t1′′ – пластиналық жылуалмастырғыш кірісіндегі және
шығысындағы қыздыратын жылутасығыш температурасы, оС;
t′2 , t′2′ – пластиналық жылуалмастырғыш кірісіндегі және
шығысындағы қыздырылатын жылутасығыш температурасы, оС;
G1 , G2 – пластиналық жылуалмастырғыш кірісіндегі және
шығысындағы қыздыратын және қыздырылатын жылутасығыштардың
массалық шығыны, кг/с.
Осыдан аппараттың жылу өндірулігі келесі формуламен анықталады
(5.2)
Q1  G1c p1 (t1  t1) ,
мұнда Q – конвективті жылуалмасу нәтижесінде қыздыратын
жылутасығыштан (ыстық су) қыздырылатынға берілетін жылу мөлшері, кВт;
G1 – ыстық су шығыны, кг/с;

t1′ , t1′′ – ыстық судың бастапқы және соңғы температурасы, оС.

Пластиналық аппараттың қажеті жылуалмасу беті белгілі өрнектен
табылады
Q
(5.3)
F= 1 ,
KΔt
мұнда К – аппараттың жылу беріліс коэффициенті, кВт/(м2·оС);
Δt – аппараттағы орталогарифмдік температуралық тегеурін.
Δt =

Δtб

Δt м
,
Δtб
ln
Δt м

(5.3)

Δt б , Δt м
мұнда
–
пластиналық
жылуалмастырғыштағы
жылутасығыштың
қозғалыс
тәртібіне
байланысты
анықталатын
температуралар айырымы.
Әр режим үшін аппараттың жылу беріліс коэффициенті келесідей
анықталады
1
,
(5.4)
К=
1
δ
1
+∑ i +
α1
λi α2

мұнда α1 – ыстық судан суық сулы жылуалмастырғыш бетіне жылуберу
коэффициенті, Вт/ (м2·К);
α2 – жылуалмастырғыш бетінен суық суға жылуберу
коэффициенті, Вт/ (м2·К);
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– ластанудың және қабырғаның термиялық кедергісінің

i

қосынды шамасы, м2·К/Вт.
Пластина материалының жылуөткізгіштік коэффициенті мен
ластанудың кейбір түрлерінің термиялық кедергісінің есептік мәндері
1 қосымшада келтірілген.
Қыздыратын және салқындатылатын орталардан α1 жылуберу
коэффициенті олардың агрегаттық күйі өзгермеген, мәжбүрлі қозғалысы
кезінде жалпы жағдайда арнайы тәуелділіктер арқылы есептелінеді.
Қыздыратын ортадан табақша қабырғасына жылуберу коэффиценті α1
келесі формуламен анықталады:
1  1,16  A(2300  283t1ср  0,63t 21ср )  гр 0,73 ,
(5.5)
мұнда А – пластина түріне байланысты алынатын коэффициент,
таңдалған табақшалар үшін А=0,492;
гр , нагр – пластиналы ТО каналдарындағы қыздыратын және
қыздырылатын орта ағынының жылдамдығы.
Пластина қабырғасынан қыздырылатын ортаға жылуберу коэффиценті
α2 келесі формуламен анықталады:
 2  1,16  A( 2300  283t2 ср  0,63t 2 2 ср )  нагр 0,73 ,
(5.6)
Аппараттағы жалпы қысым шығыны Δр қыздырылатын ортаның
сәйкесінше аппаратқа кірісіндегі р1 және шығысындағы 2 қысымдарын
өлшеу нәтижесінде анықталады.
Жылуалмастырғыш каналындағы қыздырылатын орта ағынының
орташа жылдамдығы ω Дарси-Вейсбах теңдеуіне сай қарастырылып
отырған орта бойынша аппараттағы жалпы қысым шығын шамасы бойынша
анықталады:
LП ρw 2
(5.6)
Δр = ξ

X,
dэ
2
мұнда ξ – каналдың жергілікті кедергісінен және үйкелістен болған
қысым құламамсын есепке алатын, салыстырмалы ұзындық бірлігіне қарасты
жалпы гидравликалық кедергі коэффициенті;
LП – іргелес платиналар арасында түзілген каналдың
келтірілген ұзындығы;
ρ – қыздырылатын орта тығыздығы;
Х – берілген орта бойынша аппараттағы рет саны, берілген
жағдайда Х=2.
Демек ағынның орташа жылдамдығы:
2Δpd э
.
(5.7)
ω=
ζρXL п
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5.5 Бақылау сұрақтары
1 Сынақталатын жылуалмастырғыш аппараттардың артықшылықтары
мен кемшіліктерін атаңыз.
2 Жылу берілу коэффициенті деп нені айтамыз? Оның өлшем бірлігінің
физикалық маынасы неде?
3 Жылу
берілу
коэффициенті
шамасына
жылуалмастырғыш
аппараттың қандай факторлары мен параметрлері әсер етеді?
4 Тура ағынмен салыстырғанда кері ағынның артықшылығы неде?
5 Жылуалмастырғыш
шығысындағы
ыстық
жылутасығыш
температурасы суық жылутасығыш температурасынан төмен болуы мүмкін
бе?
6 Қандай жағдайларда жылуалмастырғышты есептеу кезінде орташа
арифметикалық температуралық тегеурінді қолдануға болады?
7 Қандай технологиялық процестерде жылуалмастырғыш аппараттар
қолданылады?
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1 қосымшасы
1 кесте – Кейбір материалдар үшін температура Т = 25 К болғандағы ауаның
салыстырмалы ылғалдылығына байланысты салмақ бойынша пайызбен
берілген тепе-тең күйдегі ылғалдылық
Материал аты
Салыстырмалы ылғалдылық, %
Ағаш
10
20
30
40
50 60
70
80
90
3,0
4,4
5,9
7,6
9,3 11,3 14,0 17,5 22,0
2 кесте – Табақша материалының және кейбір басқа металдар мен
қорытпалардың Т = 273 К кезіндегі жылуөткізгіштік коэффициентінің
есептік мәндері
Материал
Жылуөткізгіштік коэффициенті λ, кВт ( мК )
08
КП
(мырышталған) 60
маркалы көміртекті болат
Коррозияға төзімді болаттар
Х18Н9Т
13
12Х18Н10Т
14
10Х17Н13М2Т
16
10ХГ7Н13М3Т
16
12Х13Г18Д
16
болат 20
65
Титан
15
Алюминий
150
Алиминий қорытпалары
АМц
165
АМГб
110
Мыс
380
Мыс қорытпалары
жез
70
фосфорлы қола
190
қалайылы қола
61
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3 кесте – Табақшалардағы ластанудың термиялық кедергі шамасының
болжамды есептік мәндері
Жұмыстық орта және ластану түрлері Ластанудың термиялық кедергісі
Rласт , м 2 К Вт

Су:
техникалық айналма
техникалық қатты ластанған
өзен
теңіз
құбыр
кермек
дистилденген
Тұз ерітінділері
Сығылған ауа
Гипс
Аммиак
Қақ
Тот
Мұз
Күйе
Хлорлы кальций
Хлорлы натрий
Майлағыш май
Машина майы
Салқын тасығыштар
Отын майы
Бензин, керосин

0,00023
0,00055
0,00017
0,00011
0,00020
0,00025
0,00004
0,00020
0,00040
0,00093
0,0002
0,00033
0,00050
0,00025
0,01000
0,00080
0,00017
0,00420
0,00015
0,00010
0,00051
0,00010
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