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Аноотація: автоорами розроб
блено матем
матичну модель для виріш
шення завданння оптиміза
ації техніко-економічнихх параметрівв мікрохвильоового екстраактору, яку зведено
з
до поошуку цільоввої функції. Зважаючи
З
наа
складність масових та
т енергетиичних потокків у мікроххвильовому екстракторрі завдання оптимізаціїї
вирішуєтьсяя з застосуваанням комп’ю
ютерного мооделювання. Авторами
А
роозроблено ком
мп’ютерну програму
п
дляя
потреб опт
тимізації пот
точних мікроххвильових ексстракторів та
т оптимізоввано режимии роботи мікр
рохвильовогоо
проточного екстракторра.
Клю
ючові слова:: мікрохвилььове екстраггування, мат
тематична модель, цільова функціія, критерійй
оптимальноості, оптиміззація, енергоеефективніст
ть.

Аналіз про
облеми
На сьогодніш
шній день техніка длля мікрохввильового екстрагуван
е
ння викори
истовується,,
переважно,, для досллідницьких задач [1]. Доведено, що мікроохвильове п
поле може ініціювати
и
потужний потік екстррактивних речовин
р
за рахунок
р
вин
никнення механодифуз
м
зійного ефеекту [2], щоо
особливо важливо
в
при
и екстрагуваанні з росли
инної сироввини зі склад
дною капіляярною стру
уктурою, як,,
наприклад,, у кавових зернах.
з
Досслідження зразку міккрохвильовоого екстракктора методом калори
иметруванн
ня та йогоо
випробуван
ння у вирообничих умоовах дозволляють визначити консструктивні тта режимні параметри
и
екстракторра з електтромагнітним
м інтенсиф
фікатором і його ен
нергетичні, а також економічніі
характерисстики. Подаальше удоскконалення апарату
а
пов’язано із оп
птимізацію й
його констр
руктивних і
режимних параметрів [3].
Баггато задач оптимізації
о
зводяться до пошуку найменшогго (або макксимального
о) значенняя
деякої функції, яку при
ийнято нази
ивати цільоввою функцієєю або криттерієм якостті. Постановка завданняя
і методи доослідження істотно заллежать від властивостей
в
й цільової функції
ф
та ттієї інформаації про неї,,
яка може вважатися доступною
ю в процесіі рішення, а також, яка
я
відома апріорі. Однак цьогоо
недостатнььо для роззробки проомислового зразка міікрохвильоввого екстраактора, яки
ий міг би
и
забезпечитти максималльний енергеетичний та економічний
е
й ефект.
Аналіз осноовних дослііджень і пубблікацій
Ріш
шення опти
имізаційних задач енеергоефективвних систеем взагалі, і енергоефективногоо
мікрохвилььового ексттрактора зоккрема, немоожливо безз математич
чного моделлювання. З огляду наа
складності та різномааніття струкктури енерггетичної сисстеми в дан
ний час виккористовую
ються кількаа
математичн
них моделеей для розвв'язання опттимізаційних
х задач. Наайчастіше ккористуютьсся методом
м
Г.А. Акселльруда [4], який частто застосоввується у задачах
з
хім
мічних вирообництв, дее сировинаа
несуттєво змінює своої фізичні властивості
в
у процесі екстрагуваання. Оскілььки харчова сировинаа
сильно зм
мінюється у процесі обробки
о
доосліджуютьсся інші під
дходи до м
моделюванн
ня, зокремаа
методики побудови поверхонь і подальш
ша оптимізаація масивуу даних [5-8], або ко
омп’ютернее
моделюван
ння процесівв з використтанням пакетів програм
мам типу MA
ATLAB, Exccel [9] тощо..
М
Мета
досліідження
Роззробка ефективного меттоду та проограмних заасобів оптим
мізації мікрохвильових
х проточнихх
екстракторрів для удоскконалення конструкції
к
апарату та впроваджен
в
ництво.
ня у виробн
Резуультати до
ослідження
я
З еккономічної точки
т
зору доцільно
д
ви
икористовувати річне сп
поживання еелектроенер
ргії і
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вартість прродукції у крритерії якоссті. Так самоо має сенс врахувати
в
каапітальні ви
итрати на ви
иготовленняя
установки, тоді критеррій може при
ийняти виглляд:
  C  P   K   С Е  PЕ   ,
(1))


Z  min





B

де С,
С P – вартіссть і річне споживання сировини віідповідно;
K – річні капітаальні та інш
ші, пов'язані з ними витр
рати;
СЕ, PЕ – вартістть і річне сп
поживання енергії
е
для отримання
о
готового проодукту.
Дляя спрощенняя завдання можна
м
буде враховувати
и в критеріїї тільки змін
нну складову
у, тоді
(2))
Z = maxx (C· D - Kу – Сеу · Pеу) ,
де Pеу – річне споживання
с
енергії устаановкою, кВ
Вт·год;
Сеу – вартість енергії
е
спож
живаної устаановкою, грн
н/кВт·год;
Kу – вартість усстановки, гррн;
C – оптова цінаа одиниці си
ировини, грн
н/кг;
D – кількість си
ировини, якку зекономи
или за рахунок додатковвого вилучен
ння з сирови
ини, кг.
У заагальному випадку
в
терм
моекономіч
чний критеріій оптималььності має ви
игляд:
  Pn Cn  K n  ,
(3))
 n

Z  



e

k

k





де Pп, Cп - варттість і річне споживанняя ексергії із зовнішніх джерел;
д

K n – річні каппітальні та іннші, пов'язаані з ними виитрати в n-м
му елементі;;
ek – річна витррата ексергіїї для отримаання k-го пр
родукту.
Застосування математични
м
их методів оптимізації мікрохвилььового екстррактора усккладнюєтьсяя
характером
м математич
чних моделеей установкки, складною
ю структуроою масовихх і теплових
х потоків. У
зв'язку з цим доцільне проведенн
ня оптимізаації з викор
ристанням засобів
з
обчи
ислювальноїї техніки, а
також аналліз впливу конструктив
к
вних і режимних парам
метрів проекктованого екстрактора на техніко-економічніі показники установки. А потім проовести серію
ю комп'ютеррних експерриментів дляя уточненняя
режимних параметрів,, та обранняя рекомендоованих режимів функц
ціонування еекстрактораа для різнихх
продуктивн
ностей устан
новки.
Обрробка маси
иву експерриментальни
их даних дозволяє рекомендуввати для розрахункуу
інтенсивноості масоперреносу під час
ч вилученн
ня з кавовоїї сировини в умовах діїї мікрохвилььового поляя
наступне сп
піввідношен
ння: [9]
Stm  0,004  (R
Re)0,5  (Sc)0, 43  ()0,6  (Bu
( )0,33
(4))
Отрримано кри
итеріальне рівняння для
д
розрах
хунку інтен
нсивності м
масопереноссу під часс
екстрагуван
ння з кавоввої сировини
и в умовах дії мікрохви
ильового пооля (4) і зап
пропонованаа інженернаа
методика розрахункуу мікрохви
ильових еккстракторів,, яка ефеективно ви
икористовуввалася дляя
проведенняя комп'ютеррного моделлювання.
Роззглянемо узаагальнений алгоритм перевірочно
п
ого розрахун
нку мікрохввильового екстрактора,
е
,
вхідними параметрам
п
ми якого є початкові параметри екстрагентаа і кавової сировини, витратні і
енергетичн
ні параметри
и процесу. Алгоритм
А
роозрахунку нааведено на рис.
р 1, 2.
Дляя розрахункку задаютьсяя наступні вхідні
в
харакктеристики (блок
(
1): температури екстрагента
е
а
на вході (ttЕ ') і на вихході (tЕ "), початкові
п
коонцентраціїї екстрактиввних речови
ин в сирови
ині (Х') та у
екстракті (C
( '), висотаа оброблювваного шаруу продукту ( δЗ), щілььність сироввини (ρЗ), площа
п
шаруу
продукту (F
Fз) і число робочих
р
мод
дулів (z).
У блоках
б
2, 3 представлен
п
ні розрахункки витрат каавової сировини (GЗ) і витрати тем
мператури i
модуля (Δ
ΔtЕ) відповід
дно. Далі ведеться роозрахунок масопереноосу для кожного i - го модуляя
мікрохвилььового екстррактора (рисс. 1) в поряд
дку їх розташ
шування по висоті апаррату (блоки 4, 5, 6).
У блоці
б
7 вели
ичина М покказує середн
ню масову витрату
в
ексттрактивних речовин, що
о перейшли
и
з твердої фази в роозчин, а N - сумарнуу потужніссть, що під
дводиться м
мікрохвильо
ового поляя
екстракторра.
У блоці
б
8 розрааховують вихідні
в
парам
метри мікро
охвильовогоо екстракторра.
Клю
ючовою ланкою в аллгоритмі роозрахунку мікрохвильо
м
ового екстррактора є розрахунокк
масопереноосу по кожн
ному його модулю, блокк-схема якогго показанаа на рис. 2.
Поррівняння роозрахункови
их значень кінцевих параметрів екстракту за вище викладеним
в
м
алгоритмом
м з експери
иментальнихх даними реезультатів випробувань
в
ь дослідно-п
промисловоїї установки
и
(рис. 1,2) наведено
н
у таблиці
т
1.
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Рис. 1. Ал
лгоритм роззрахунку міікрохвильоввого екстраактора

Р
Рис.
2. Блок--схема розраахунку масоопереносу i – го модуля
я мікрохвил
льового екст
трактора
Таблиця 1
№
п/п
1
2
3

Параметрри
Експеримеент
Розрахуноок
Експеримеент
Розрахуноок
Експеримеент
Розрахуноок

П
Порівняння
д
дослідних
і розрахунков
р
вих даних
Gc,
tК, ºС
G л/год
Gе,
H, м
кг/год
60
7,2
3,6
0,008
75

7,2

3,6

0,008

85

7,2

3,6

0,008

N, кВт/кг

Xе, %

0,59
0,54
0,99
0,85
1,48
1,29

2,2
1,9
2,8
2,4
3,5
3,0

Поррівняння роозрахованихх даних з експеримен
е
нтальними показує
п
адеекватність розробленої
р
ї
моделі дійссності, а макксимальна відносна
в
поххибка обчисслень не перревищує 15 %
%.
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Метта експерименту – аналіз впливу техноло
огічних і режимних
р
п
параметрів на процесс
екстрагуван
ння для розробки
р
р
рекомендаці
й по режимам провведення прроцесу. Ком
мп'ютерний
й
експеримен
нт проводиввся з використанням комп'ютерно
ої техніки таа прикладни
их програмн
них пакетівв
Microsoft Excel,
E
Delphii (об'єктно-оорієнтована мова прогр
рамування).
Автторами розрроблено проограми для оптимізаціїї конструкти
ивних та еккономічних параметрівв
мікрохвилььового екстррактору. Скрріншот голоовного вікнаа програми «EXTRACT
TOR.1» для проведенняя
комп'ютерн
ного експеррименту по заданих паараметрах мікрохвильов
м
вого екстраактора безпеерервної діїї
представлеений на рис. 3.а.
Дляя виконанн
ня завданняя виявленняя впливу параметрів,
п
що оптим
мізуються на
н техніко-економічніі показники
и установки
и, застосовуували прогр
раму «EXTR
RACTOR.2»». Скріншотт головногоо
вікна програми показзано на рисс. 3.б. Обид
дві програми
и написані на мові пррограмуванн
ня Pascal, в
середовищі Borland Deelphi 7.0.
Поррівняння еккспериментаально-проми
ислових дан
них з програамно-розраххунковими значеннями
з
и
кінцевих параметрів еккстракту прроводилося для
д констру
укції створен
ного мікроххвильового екстрактора
е
а
[9]. Масоообмінних модуль,
м
виконаний з радіопроник
р
кного матерріалу, розм
міри якого становлять:
довжина 0,,22 м, висота 0,04 м, ши
ирина 0,135 м. Модуль був заповнеений кавови
им шламом з розмірами
и
0,5 ... 2 мм. Система управління
у
д
дозволяла
реегулювати потужність
п
у
установки
і в кожну реезонаторнихх
давалася ен
нергія мікроохвильовогоо генератора (Ni = 0,148; 0,247; 00,370 кВт/ккг). Об'ємнаа
камеру под
витрата рід
дини дорівн
нювала 7,2 л/год (або 2·10
2 -6 м3/с). Продуктиввність по си
ировині 3,6 кг/год (абоо
-3
1·10 кг/с).. Висота шарру продуктуу в масообм
мінних модул
лях 0,008 м..

б)
а)
Рисс. 3. Скрінш
шот головноого вікна програм «EXT
TRACTOR.11» (а) та «E
EXTRACTOR
R.2» (б)
Внааслідок тогоо, що більш
ш потужні магнетрони
м
и мають білльшу вартістть, загальніі капітальніі
витрати маають певний
й оптимум, що в свою
ю чергу впли
ине на загаальні витратти. Так зі зб
більшенням
м
продуктивн
ності устан
новки зросстає функц
ціонал екон
номічної еф
фективностіі Z внасліідок більш
ш
раціональн
ного викори
истання енерргії, що під
дводиться (р
рис. 4). При
и збільшенн
ні потужності в 4,5 разз
показник економічної ефективноссті зростає в 8 разів.
Маагнетрони повинні
п
забеезпечувати ефективне
ведення процесу при
и можливо менших еккономічних
витратах.
В даному
д
вип
падку, можлливо, виявитти загальні
тенденції впливу прродуктивноссті і потуж
жності, що
підводитьсся, та мікррохвильовихх інтенсифікаторів на
параметри
конструкти
ивні і економічні
е
и самого
екстракторра.
структуру,
Виккористовую
ючи
розрроблену
проведена
оптиміззація
реж
жимів
р
роботи
і
конструкти
ивних парам
метрів мікроохвильової установки.
Аналіз варріантів c різн
ною продукктивністю наведено
н
на
рис. 4 та в табл. 2.
Ри
ис. 4. Резулььтати оптимізації
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Таблиця 2

Реезультати оп
птимізації
Варіан
нт
Продуктиввність по каввовому шлам
му Gc, кг/гоод
Гідромодулль системи «кавова
«
сирровина – вод
да» q
Кінцева тем
мпература екстрагенту
е
tк, °С
Потужністьь, кВт/кг
Ширина маасообмінногго модуля B,
B мм
Довжина масообмінно
м
ого модуля L,
L мм
Функціоналл економічн
ної ефективн
ності Z,
грн/змінаа
Концентрація екстрагеенту Хе, %
Капітальні витрати, ти
ис. грн
Строк окуп
пності, рокіів

1
6
1,22
600
1,00
655
350
168
2,14
300
0,441

2
12
4,0
90
4,4
240
550
826
1,60
85
0,23

3
24
3,0
85
6,1
350
937
1696
1,67
160
0,21

4
48
4
2,6
2
85
8
10
0,5
11
140
11
180
34
400
1,,68
30
00
0,,20

5
96
3,0
96
26,0
1800
1500
6843
1,61
550
0,18

За підсумками
и оптимізац
ції розроблеений типор
розмірний ряд
р
мікрохввильових екстракторівв
безперервн
ної дії для екстрагуванн
е
ня кави проодуктивністю
ю 6 ... 96 кгг/год, потуж
жність, що підводиться
п
я
електромаггнітних інттенсифікатоорів станоовить до 26 кВт. При цьом
му термін окупностіі
запропоновваних устан
новок не перревищує 0,5 року.
Екоономічною оцінкою організаційн
о
них і техн
нічних захоодів служи
ить показни
ик річногоо
економічноого ефекту [10]:
[
E Г  С1  С 2   Е н  К зуд  А2 ,
(5))





де C1, С2 – собівартість од
диниці продуукції до і піісля проведеення заходуу модернізац
ції, грн; Eн –
номінальнее споживанн
ня енергії;
Кзудд – питомі каапітальні ви
итрати післяя проведенняя заходу, гррн / т.
Річн
ний обсяг виробницттва розчинн
ної кави до
д і після проведенняя заходу залишається
з
я
постійним А1 = А2 = 13300 т.
Сум
марна зміна собівартостті одиниці продукції
п
з урахуванням
у
м статей виттрат:
∆С = - 0,07+0,00025+0,01+00,002 = - 0,006 грн/кг.
Від
дповідно до отриманих даних внесеено зміни до
о статті кальькуляції.
З оггляду на змііни собіварттості одиниц
ці продукціїї, отримаємоо річний екоономічний ефект:
е
ЕГ = [0,06 - 0,155·0,026] ·13000 ·1000 = 65826
6
грн/рікк.
Роззрахунок прооведено дляя ПАТ «Енні Фудз».
Висноввки
При
и порівнян
нні розраххункових даних
д
з експеримент
е
тальними д
даними підтвердженаа
адекватністть розроблееної моделіі дійсності з максимал
льною відн
носної похи
ибки обчисл
лень що нее
перевищуєє 15%. Серіяя комп'ютерн
них експери
иментів дозвволила опти
имізувати коонструктивн
ні і режимніі
параметри функціонуввання екстраактора. Розрроблено тип
порозмірний
й ряд мікроххвильових екстракторівв
для екстраггування каввової сирови
ини продукттивністю 6 ... 96 кг / гоод, потужніссть, що підвводиться доо
електромаггнітних інтеенсифікаторрів у межах до 26 кВт. При цьому термін окуп
пності запро
опонованихх
установок не
н перевищуує - 0,5 рокуу.
Дляя оцінки ефективност
е
ті впровадж
ження мікр
рохвильового екстрактора слід враховувати
в
и
енергетичн
ні та економічні парам
метри. Прибуток визначається різницею між
ж зміною собівартості
с
і
одиниць продукції піісля впровад
дження і питомих
п
кап
пітальних витрат післяя проведенн
ня заходу з
урахуванняям обсягу річного виробництва
в
а підприєм
мства. Загаальна доцілльність впр
ровадженняя
технології мікрохвильового екстррагування ви
изначається співвіднош
шенням (5).
С
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ОПТИМИ
ИЗАЦИЯ ТЕКУЩИХ
Т
Х МИКРОВОЛНОВЫХ
Х ЭКСТРА
АКТОРОВ КОФЕ
К
нотация: аввторами раззработана математичес
м
ская модель для решения задачи оптимизации
о
и
Анн
технико-экоономических параметров микроволноввого экстракктора, которрая сведена к поиску целеввой функции.
Ввиду слож
жности массоовых и энерггетических потоков
п
в микроволновом
м экстрактооре задача оптимизации
о
и
решается с применениеем компьютеерного моделлирования. Аввторами раззработана коомпьютернаяя программаа
для нужд опптимизации проточных микроволнов
м
ых экстракт
торов. Оптим
мизированы ррежимы миккроволновогоо
противоточчного экстраактора.
Клю
ючевые словва: микровоолновое экст
трагированиее, математ
тическая моодель, целева
ая функция,
критерий опптимальност
ти, оптимизаация, энергоэффективноссть.

CU
URRENT OP
PTIMIZATIION MICRO
OWAVE EX
XTRACTOR
R COFFEE
E
Sum
mmari: authors developed a mathemattical model fo
or solving thee problem off optimizing technical
t
andd
economic paarameters of thhe microwavee extractor, whhich one redu
uced to the seaarch of objecttive function. In
I view of thee
complexity of
o mass and energy flows in the microowave extracttor, optimizattion problem is solved using computerr
simulation. Authors
A
develloped a compuuter program
m for optimization of in-flow
w microwave extractors. Microwave
M
in-flow extractoor working moodes are optim
mized.
Keyywords: microowave assisteed extractionn, mathematiccal model, objective funcction, optimallity criterion,
optimization,, energy efficiiency.
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