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Аналіз проблеми та постановка задач дослі-
дження 

 
У технологічних установках промислових під-

приємств і рибопромислових суден парою серед-
нього тиску P = 0,4…0,5 МПа обігріваються вари-
льники, сушильні установки та випарні апарати. 
Пара низького тиску Р = 0,2…0,3 МПа використо-
вується, наприклад, на промислових суднах для 
обігріву жирових танків рибомучної установки, а 
також упорскується в розварювальну сировину у 
варильниках або сушильних установках консервно-
го цеху. Пару необхідно впорскувати для запобі-
гання спіканню та погіршенню якісних показників 
кінцевого продукту: рибної муки, консервів, пресе-
рвів тощо. В процесі випарювання вологи з сирови-
ни (наприклад з рибного бульйону в процесі вироб-
ництва рибної муки) утворюється вторинна пара, 
або випар. Звичайно у технологічних установках 
харчової промисловості використовують вторинну 
пару лише від першого та проміжних, окрім остан-
нього, ступенів багатоступінчастих прямоточних 
випарних апаратів.  

На рис. 1 наведена схема випарного двоступін-
частого прямоточного апарата. Пара від котельної 
установки подається в калоризатор першого ступе-
ня випарного апарата. Температура скипання в ньо-
му знежиреного бульйону становить t = 100  С. 
Вторинна пара, що утворилася, йде на обігрів дру-
гого ступеня, де бульйон кипить при значно нижчій 

температурі t = 65...70 °С. Це зумовлене тим, що 
кипіння при вищих температурах при концентрації 
бульйону 15 % призводить до погіршення білкових 
якостей кінцевого продукту.  

Звичайно вторинна пара від останнього ступеня 
випарного апарата конденсується в конденсаторі 
змішаного типу та скидається за борт. Відведення 
сконденсованої вторинної пари від останнього сту-
пеню випарних апаратів за борт є прямою втратою 
теплоти. Використання її в системі теплопостачан-
ня технологічної установки дозволить значно підви-
щити енергетичну ефективність використання тепло-
ти у випарних апаратах, а відтак і скоротити спожи-
вання паливно-енергетичних ресурсів. Найбільш до-
цільним є утилізація теплоти вторинної пари для ком-
плексного виробництва як тепла (у вигляді технологі-
чної пари підвищеного тиску), так і холоду. При цьо-
му для підвищення тиску вторинної пари можна за-
стосовувати пароструминний компресор [2, 3], а для 
виробництва холоду – ежекторну холодильну маши-
ну (ЕХМ) на низькокиплячому робочому тілі (НРТ) - 
холодоагенті [1, 4]. Через доволі низький тиск вто-
ринної пари, що надходить із випарного апарата (0,04 
МПа), доцільним було б використання багатоступін-
частої ежекторної установки (ЕУ). 

Метою дослідження є підвищення ефективнос-
ті використання теплоти вторинної пари випарних 
апаратів технологічних установок для комплексно-
го виробництва тепла і холоду шляхом застосуван-
ня багатоступінчастих ежекторних установок. 

Рассмотрена утилизация теплоты пара вторичного вскипания с давлением ниже 
атмосферного от выпарных аппаратов технологических установок с целью производства пара 
с давлением выше атмосферного и холода. Предложены соответствующие комбинированные 
установки, включающие многоступенчатый эжектор с промежуточным охлаждением пара и 
теплоиспользующую эжекторную холодильную машину. 

 
The utilization of heat of secondary vaporization steam with below atmospheric pressure from 

evaporating apparatuses of technological installations to produce above atmospheric pressure steam and 
cold has been discussed. Corresponding combined installations including multistage ejector with 
intermediate steam cooling and waste heat recovery ejector refrigeration machine are proposed.  
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Для цього були вирішені наступні задачі: 
проаналізовано ефективність роботи тепловико-

ристовуючих установок з одно- та багатоступінчас-
тим ежектуванням; 

розроблено схемно-конструктивні рішення ба-
гатоцільової ежекторної утилізаційної установки. 

 
Результати аналізу ефективності викорис-

тання теплоти вторинної пари випарних апара-
тів технологічних установок для виробництва 
тепла і холоду 

 
При багатоступінчастому ежектуванні без част-

кового відведення робочого тіла між ступенями 
ежектора послідовне включення ежекторів недоці-
льне [5]. Схеми з багатоступінчастим ежектуван-
ням і проміжним частковим відводом пароповітря-
ної суміші та подальшим її поверненням у конден-
сатно-живильну систему застосовуються в паро-
ежекторних установках конденсаторів парових тур-
бін, водяних ежекторних холодильних машинах, 
пароводяних ежекторних установках для подачі 
води (система живлення паровозів) [5, 6]. У вказа-
них схемах після кожного ступеня ежектора вста-
новлюється холодильник, у якому конденсується 
значна кількість пари, що міститься у пароповітря-
ній суміші після ежектора. Наявність холодильни-
ків дозволяє заощадити конденсат.  

Схема двоступінчастої ежекторної установки з 
проміжним охолодженням для утилізації теплоти 
вторинної пари двоступінчастого випарного апара-
та технологічної установки наведена на рис. 1.  

 
Рис. 1. Схема двоступінчастої ЕУ: 

1 і 2 – випарні апарати І та ІІ ступенів; 3 і 4 – 
ежектори І та ІІ ступенів; 5 – проміжний охолоджу-
вач водяної пари; 6 – ежектор ЕХМ; 7 – випарник; 
8 - дросельний клапан; 9 – конденсатор; 10 -
 циркуляційний насос; 11 – генератор пари ЕХМ; 
12 – підігрівач жирових танків; 13 – парові нагріва-
чі повітря для сушильних апаратів; І – пара від ко-
тельної установки; ІІ – пара на впорскування у тех-
нологічних установках; ІІІ – сировина; IV – ЕХМ; 
V – конденсат; VI – концентрат 

 
Вторинна пара від другого ступеня випарного 

апарата (0,04 МПа) відсмоктується ежектором ни-
зького тиску. Після цього змішана пара охолоджу-
ється в проміжному охолоджувачі. Охолоджена 

пара відсмоктується ежектором високого тиску із 
підвищенням тиску до величини, необхідної для 
подачі в теплообмінники - споживачі пари. Засто-
сування ежекторної установки забезпечує створен-
ня у другому ступені випарного апарата вакууму, 
необхідного для випаровування вологи з сировини 
при низькій температурі (60...70 ˚С). Як робоча 
використовується пара високого тиску від котель-
ної установки: Рр = 0,7...1,2 МПа. Теплота, відведе-
на від змішаної водяної пари між ступенями ежек-
тора, використовується для нагріву рідкого холодо-
агенту перед його випаровуванням у генераторі 
ежекторної холодильної машини. В цьому разі про-
міжний охолоджувач є водночас економайзером 
ЕХМ.  

Використання теплоти, відведеної від змішаної 
водяної пари між ступенями ежектора, для нагріву 
рідкого холодоагенту до температури 80...90 °С 
перед його кипінням у генераторі підвищує енерге-
тичну ефективність ЕХМ. 

На рис. 2 наведено залежності максимально 
досяжних коефіцієнтів ежекції U двоступінчастої 
ЕУ з проміжним охолодженням від тиску Ртоа в 
теплообмінниках-споживачах пари при тиску вто-
ринної пари Рвп = 0,04 МПа та тиску робочої пари: 
Рр = 0,7; 0,9; 1,2 МПа. 

 

 
Рис. 2. Залежності коефіцієнтів ежекції U дво-

ступінчастої ЕУ з проміжним охолодженням від 
тиску Ртоа змішаної водяної пари в теплообмінни-
ках-споживачах пари при тиску вторинної пари 
Рвп = 0,04 МПа та тиску робочої пари Рр = 0,7; 0,9; 

1,2 МПа 
 
Загальний коефіцієнт ежекції U такої ежектор- 

 
ної установки [5]:                           , 
 
де Uн, Uв– коефіцієнти ежекції відповідно сту-

пенів низького та високого тиску. 
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Як видно з рис. 2, при проміжному охолодженні 
та тиску в теплообмінниках-споживачах пари Ртоа = 
0,15 МПа коефіцієнт ежекції становить 0,30…0,38. 
В той же час без проміжного охолодження U = 0,2 (на 
рис. 1 не показано). Розрахунки показують, що коефі-
цієнт ежекції двоступінчастої ЕУ з проміжним охоло-
дженням при тиску Ртоа = 0,15 МПа на 40 % вище 
порівняно з ЕУ без проміжного охолодження, а при 
тиску Ртоа = 0,20 МПа - на 50 %. Таким чином, промі-
жне охолодження забезпечує скорочення витрати 
робочої пари високого тиску від котельної. 

На рис. 3 наведена схема утилізації теплоти 
вторинної пари із триступінчастою ЕУ та проміж-
ним охолодженням між ступенями.  

 
Рис. 3. Схема триступінчастої ЕУ: 

1 і 2 – випарні апарати І і ІІ-го ступенів; 3, 4 і 14 
– ежектори І, ІІ і ІІІ-го ступенів; 5 – проміжний 
охолоджувач водяної пари; 6 – ежектор ЕХМ; 7 -
 випарник; 8 – дросельний клапан; 9 - конденсатор; 
10 – циркуляційний насос; 11 - генератор пари 
ЕХМ; 12 – підігрівач жирових танків; 13 – парові 
нагрівачі повітря для сушильних апаратів; І – пара 
від котельної установки; ІІ – пара на впорскування 
в технологічних установках; ІІІ - сировина; IV – 
ЕХМ; V – конденсат; VI - концентрат 

 
Вторинна пара від випарного апарата відсмок-

тується триступінчастою ЕУ, котра забезпечує, з 
одного боку, створення в останньому ступені випа-
рного апарата необхідного вакууму, а з другого - 
підвищення тиску вторинної пари до величини, 
достатньої для її подачі в парові нагрівачі жирових 
танків, повітря для сушильних апаратів, упорску-
вання в технологічних установках та інші теплооб-
мінники-споживачі пари, зокрема генератор пари 
НРТ-холодоагенту ЕХМ. В останньому випадку 
тиск водяної пари визначається, окрім необхідності 
подолання гідравлічного опору, ще й температу-
рою її конденсації, яка повинна забезпечити відпо-
відні температуру та тиск пари НРТ, що утворюєть-
ся в генераторі ЕХМ. Ежектори низького, серед-
нього та високого тиску підключені послідовно. 
Охолодження пари між ступенями здійснюється 

шляхом відведення теплоти в проміжних охоло-
джувачах - економайзерах ЕХМ з одночасним на-
грівом рідкого холодоагенту перед його випарову-
ванням у генераторі.  

На рис. 4 наведено залежності максимально 
досяжних коефіцієнтів ежекції від Ртоа при тиску 
вторинної пари Рвп = 0,04 МПа та різному тиску 
робочої пари: Рр = 0,7; 0,9; 1,2 МПа для триступін-
частої ЕУ з проміжним охолодженням.  

 
Рис. 4. Залежності коефіцієнтів ежекції U триступі-
нчастої ЕУ з проміжним охолодженням від тиску 
Ртоа пари на теплообмінники-споживачі пари при 
тиску вторинної пари Рвп = 0,04 МПа та різному 

тиску робочої пари Рр 
 
Як видно, коефіцієнт ежекції при тиску в тепло-

обмінниках Ртоа = 0,14…0,20 МПа становить U = 
0,24…0,46, тобто значно вищий, ніж для двоступін-
частої ЕУ.  

На рис. 5 наведено результати порівняльного 
аналізу різних схем із використанням вторинної 
пари останнього ступеня випарного апарата при Рр 
= 0,9 МПа та Рвп = 0,04 МПа. Можна побачити, що 
при Ртоа = 0,14 МПа енергетично найбільш доціль-
ною є схема ЕУ з двома ступенями ежекторів, де U 
= 0,38. У схемі з триступінчастою ЕУ і проміжним 
охолодженням при Ртоа = 0,14 МПа величина U = 
0,39, що не набагато вище. Однак при цьому конс-
трукція триступінчастої ЕУ ускладнюється через 
наявність додаткового ступеня та проміжного охо-
лоджувача між ступенями середнього та високого 
тиску. При більш високому тиску Ртоа = 0,20…
0,22 МПа енергетично виправданим буде застосу-
вання триступінчастої ЕУ з проміжним охолоджен-
ням: U = 0,27, що на 20 % вище, ніж у разі схеми з 
двоступінчастою ЕУ. 
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Рис. 5. Залежності коефіцієнтів ежекції U від 

тиску Ртоа пари на теплообмінники-споживачі пари 
при Рвп = 0,04 МПа та різному тиску робочої пари 
Рр для різних схем ЕУ:  

1 – одноступ. ЕУ; 2 – двоступ. ЕУ; 3 – двоступ. 
ЕУ з промохолодженням; 4 – триступ. ЕУ;  

5 – триступ. ЕУ з промохолодженням 
 
Таким чином, можна зробити висновок, що за-

стосування проміжного охолодження водяної пари 
між ступенями ежектора з відводом теплоти на 
нагрів рідкого холодоагенту ЕХМ, призначеної для 

охолодження, наприклад рибної муки, забезпечує 
скорочення витрат палива на виробництво як пари, 
так і холоду.  

 
Висновки 
 
1. Обґрунтовано доцільність комплексної, із 

виробництвом як теплоти, так і холоду, утилізації 
теплоти вторинної пари від випарних апаратів тех-
нологічних установок за допомогою багатоступін-
частих ежекторів із проміжним охолодженням сти-
сненої пари між ежекторними ступенями. Встанов-
лено, що використання багатоступінчастого ежек-
тування забезпечує досягнення коефіцієнтів ежек-
ції U = 0,27…0,42. 

2. Запропоновано схемні рішення установок із 
використанням теплоти, відведеної в процесі про-
міжного охолодження стисненої ежекторами пари, 
на нагрів рідкого холодоагенту в ЕХМ. 

3. Область застосування установок, що викорис-
товують вторинну пару (випар), охоплює випарні 
апарати технологічних установок харчової, томат-
ної, рибопереробної, молочної, спиртової, хімічної, 
нафтохімічної та інших галузей промисловості. 
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