ТЕХНОЛОГІЇ

ЕФЕКТИВНІСТЬ,
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ,
ЕКОНОМІЧНІСТЬ –

ТРИ КИТИ-ОРІЄНТИРИ ВІД
КОМПАНІЇ ТЕПЛОКОМ
Ми досягаємо зменшення витрат при збільшенні
продуктивності підприємства та зменшення викидів у
навколишнє середовище при мінімальних витратах.

ТОВ «ТЕПЛОКОМ» – компанія консолідованого типу, яка:
Працює на ринку з 2000 року.
Здійснює інжиніринг та бере участь у реконструкціях цукрових заводів в
Україні, Білорусі, Вірменії, Литві, Угорщині, Єгипті тощо.
Пропонує:
– втілені у металі оригінальні енергоощадні схемні рішення та технології;
– унікальне технологічне обладнання, інтегроване в існуючі технологічні
схеми окремого підприємства з урахуванням його особливостей;
– досвід успішних реконструкцій підприємств харчової промисловості (економія палива в середньому 5-10 м3 природного газу на тонну
сировини).
Має у штаті понад 50 висококваліфікованих фахівців (провідні спеціалісти є авторами науково-технічних розробок, мають наукові публікації,
авторські свідоцтва на винаходи).

Ляшенко Ігор,
генеральний директор
ТО В «Те п л о ко м »

Має понад 15 патентів на корисні моделі обладнання, наприклад, пристрій для видалення пилу, патронний фільтр з імпульсною очисткою,
підігрівник багатосекційний, апарат попередньої прогресивної дефекації, плівковий апарат, випарний апарат, вертикальний кристалізатор,
вакуум-апарат, силос для зберігання цукру тощо).
Має головний офіс у м. Києві:
вул. А. Ахматової, буд. 16-б, оф. 178, 13 поверх.
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Питома витрата умовного палива на найкращих заводах України у цьому
році становила близько 30 т на кожну 1000 т буряків або більше 220 т на
кожні 1000 т виробленого цукру. Це значно менше, ніж було ще кілька років
тому, але все ще доволі високий показник, у порівнянні з заводами Західної
Європи. Відповідно, значною у нас є і паливна складова у собівартості цукру
(понад 25%), особливо у поточному сезоні, оскільки ціна на цукор низька, а
на паливо – відносно висока. Суттєво зменшити цей показник можна тільки
через впровадження технічних рішень з енергозаощадження, з використанням відповідного технологічного та енергетичного обладнання, а також алгоритмів автоматичного регулювання. У подальшому конкуренцію витримають
лише ті підприємства, які будуть ефективно поєднувати заходи з підвищення
економічних показників роботи підприємства з енергоощадними рішеннями.
Наш досвід із впровадження таких заходів для цукрових заводів країн Балтії
показує, що цілком можливо досягти Європейських витрат енергії при швидкій окупності проектів. Для України – це зменшення витрат палива до 30% від
існуючих, що складає до 1% в умовному паливі до ваги переробленої сировини. За даними сезону 2017 р. це не менше 140 тис. тонн умовного палива (при
ціні 7200 грн за тонну економія становить понад 1 млрд гривень).

Ладановський Михайло,
заступник генерального
д и р е к т о р а ТО В «Те п л о ко м »

Уникнути помилок при впровадженні оптимальних та економічно виважених технічних рішень дозволяє розрахунок варіантів реконструкції з використанням розробленої нами математичної моделі, яка враховує усі основні
показники роботи підприємства.
Один приклад: 4 підігрівники загальною площею поверхні теплообміну
близько 500 м2, розроблені та впроваджені нашою компанією для використання вторинного тепла в умовах цукрозаводів Литви, тільки за один сезон
експлуатації економлять тепло, яке еквівалентно 4 тис. тонн умовного палива. Звісно, що такий результат було отримано завдяки комплексному підходу
до вирішення питань енергозбереження.
Скорочення питомих витрат палива – це зміцнення екологічної безпеки,
зменшення викидів у навколишнє середовище, і, в цілому, економічний успіх
підприємства.
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Присутня у цукрі-піску зв’язана волога не тільки погіршує його якісні показники, але може викликати і «цементування» при зберіганні. Це особливо
важливо для заводів, що використовують силоси для безтарного зберігання
цукру. На результат впливають також і фізико-механічні та фізико-технологічні параметри цукру-піску. Досягти оптимальних параметрів можна тільки
при впровадженні сучасних технологій, у тому числі і тих, що їх пропонує
наша компанія.
Основні дослідження компанії «Теплоком» спрямовані на вдосконалення
технології та апаратурного оформлення процесів сушіння й охолодження
цукру, а також режимів і технології зберігання цукру-піску, що, насамперед,
стосується питань вологовмісту та температури.
На підставі цих досліджень запропоновано комбіновану технологію сушіння цукру-піску, за якою зв’язану вологу з плівки міжкристального розчину можна повністю видалити у процесі висушування. Такий ефект досягається через комбіноване підведення повітря різної температури у дві зони
сушильного барабана. У момент повної перекристалізації сахарози у плівці
настає перехід зв’язаної вологи у вільну і вона легко видаляється при сушінні. Також вдалося домогтися збільшення вологонапруги сушильних барабанів та їх продуктивності у більш ніж 1,5 рази по сухому продукту.

Пасічний Станіслав,
начальник механічного відділу
ТО В «Те п л о ко м »

Реалізація таких режимів стала можливою завдяки розробці та впровадженню компанією «Теплоком» високоефективних систем мокрого уловлювання пилу, що виключають викиди цукрового пилу в атмосферу з відпрацьованим повітрям, а також внутрішньою будовою підйомно-лопатевої
системи сушильно-охолоджувальних барабанів. Рух сушильного агента в
таких системах не збігається з рухом продукту і тому швидкість повітря у
поперечному перерізі барабана можна збільшити, інтенсифікувавши, таким
чином, процес сушіння й охолодження цукру.
Перевірка ефективності пиловловлювання виконана Європейськими
фахівцями на Капошварському цукровому заводі (Угорщина), показали результати – більше 99% ефективності нашого обладнання. Що є надзвичайно
високим показником. Це не тільки десятки тонн збереженого цукру, але й
суттєве зменшення викидів в атмосферу.
Ефективність модернізації комплексів для сушіння й охолодження цукру
з використанням модернізованого сушильного апарата і скрубера конструкції «Теплоком» при впровадженні авторської технології та алгоритму
автоматичного управління підтверджена на багатьох цукрових заводах.
У поточному сезоні маємо гарні результати на цукровому заводі ТОВ
«Алекс-Гріг» (Вірменія). Впроваджені також схеми з використанням вторинних енергоресурсів для сушіння, що зменшує витрати теплової енергії.
Досягнення потрібних параметрів цукру-піску після сушіння дозволяє
не тільки економічно та якісно висушити вироблений цукор, але й надійно
зберігати його (без комкування) у джутових і поліпропіленових мішках і, що
особливо важливо, у вентильованих силосах.
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Фірма «Теплоком» розглядає дифузійну установку, як невід’ємну частину
тепло-технологічного комплексу з притаманним йому діалектичним протиріччям: економія палива шляхом зменшення відбору дифузійного соку
неодмінно збільшує втрати цукру у жомі.
Тому, реалізуючи системний підхід при проектуванні, ми об’єднали розрахунки теплової схеми та дифузійно-пресової установки, доповнюючи їх
розрахунком оптимального відбору дифузійного соку на базі прогнозованих цін на цукор та паливо.
Результатом розрахунку є діаграма, що наочно демонструє окупність
інвестицій по кожному зі шляхів здійснення реконструкції заводу. Це відкриває шлях до створення проектів із найкращою окупністю інвестицій, що
забезпечується поєднанням у межах певних етапів реконструкції заходів з
модернізації теплової схеми та дифузійно-пресової установки.

Верхола Леонід,
г о л о в н и й і н ж е н е р п р о е к т у ТО В
«Те п л о ко м » , к .т. н .

Впроваджена фірмою «Теплоком» методика є більш ефективною, порівняно з програмами, що мають пріоритетом лише модернізацію теплової
схеми. Вони містять комплекс заходів, серед яких – суттєве зменшення відбору дифузійного соку. Коли ж у роботі дифузійної установки виникають
проблеми, їх аналізують та оцінюють лише «post factum». Заводи в Україні
оснащено дифузійними апаратами, які розроблені ще у минулому сторіччі і
через недостатню ефективність потребують заміни.
Хорошим прикладом модернізації є цукрові заводи Білорусі, де впроваджуються ефективні колонні установки великої одиничної потужності.
Таку установку продуктивністю 6000 т/добу у 2012 р. було впроваджено на
Жердєвському цукровому заводі спільно фірмою «Maguin» та компанією
«Теплоком».
Як тимчасове рішення, можлива часткова модернізація. Для цього ми
розробили власну конструкцію протитечійного ошпарювача. Крім комплектації колонних дифузійних установок, він також застосовується для модернізації двошнекових та ротаційних установок. Така часткова модернізація
підвищує їх ефективність на 15-25% при використанні значної частини тепла дифузійного соку.
Компанія «Теплоком» також пропонує клієнтам наступні технічні рішення:
модернізацію існуючих ошпарювачів із забезпеченням ефективного
протитечійного режиму теплообміну;
підвищення ефективності існуючих дифузійних апаратів шляхом
збільшення їх висоти (довжини) та модернізації приводів;
тренінг персоналу за спеціально розробленими програмами.

ТОВ «Теплоком», Київ, 02068
вул. А. Ахматової, 16-Б,
тел.: +(380 44) 496 3702,
факс: +(380 44) 496 3703
e-mail: info@teplocom.ua, www.teplocom.ua
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