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Анотацiя—Розглянуто метод оптимiзацiї процесу
двоетапної кристалiзацiї цукру, який приводить до
максимiзацiї готового продукту або до мiнiмiзацiї
тривалостi процесу, в залежностi вiд конкретної ситуацiї.
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Вступ
Оптимiзацiя процесу кристалiзацiї проводиться для знаходження оптимальних режимiв
даного процесу та для пiдвищення ефективностi роботи комбiнованих утфельних вакуумапаратiв перiодичної дiї (ВАПД). Для цього потрiбно розробити систему оптимального керування, яка б дала можливiсть корегувати змiннi
управлiння та стану системи таким чином, щоб
оптимiзувати роботу продуктового вiддiлення.
Постановка проблеми
Проблема оптимiзацiї зазвичай зводитися до
розв’язання однiєї з таких задач:
1) мiнiмiзацiя тривалостi процесу;
2) максимiзацiя виходу готового продукту.
Мiнiмiзацiя тривалостi процесу необхiдна у разi, коли продуктове вiддiлення (ПВ) стає «вузьким» мiсцем у виробництвi цукру i запаси сиропу
досягають критичної межi, тобто коли потрiбно
максимiзувати продуктивнiсть ПВ, а вихiд готового продукту може розглядатись як обмеження. Максимiзацiя виходу готового продукту
використовується при достатнiй продуктивностi
вiддiлення i головною цiллю є досягнення збiльшення виходу готового продукту, а тривалiсть
проходження процесу стає обмеженням [1].
При двоетапному процесi кристалiзацiї цукру
в якостi затравочного компонента для початку
росту кристалiв в утфелi I-го продукту використовують так званий «молодий» або «маточний»
утфель. Iдея даного методу полягає в тому, що
процес початкового кристалоутворення та закрiплення кристалiв видiляється iз циклу отримання утфелю в окремий процес пiдготовки маточного утфелю. А отже ми отримуємо позитивнi
змiни в вирiшеннi одразу обох задач оптимiзацiї.
Адже незважаючи на вiдносну складнiсть одержання маточного утфелю, вiн має високi якiснi
показники (рiвномiрнiсть кристалiв, вiдсутнiсть

конгломератiв), що дозволяє збiльшити продуктивнiсть ВАПД, використовувати сиропи високої концентрацiї, зменшити споживання пари та
збiльшити вихiд кристалiчного цукру з утфелю
за рахунок бiльшої рiвномiрностi кристалiв, що
сприяє зменшенню води на пробiлювання.
Виробничi дослiдження показують, що впровадження такого способу уварювання утфелю забезпечує збiльшення виходу кристалiчного
цукру з утфелю вiд 43 до 52%, зменшення витрат
води на пробiлювання з 2,6 до 1,8% вiд маси
утфелю та зменшення витрат палива на 0,3%
вiд маси бурякiв. Розрахунки показують, що застосування такого способу дозволяє на 20-30%
збiльшити продуктивнiсть ВАПД I продукту та
на 10-15% - II i III продуктiв, зменшити витрати
пари та електроенергiї в кристалiзацiйному вiддiленнi на 10-15%, зменшити втрати цукру вiд
термiчного розкладу [2].
Матерiали та методика дослiджень
Можливi варiанти вирiшення задач оптимiзацiї наведенi у табл.1, де 𝐾𝑝𝑘 , 𝐾𝑝𝑚𝑎𝑥 ,
(𝐾𝑝𝑘 /𝐾𝑝𝑚𝑎𝑥 )𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑 – вiдповiдно кiнцеве та максимальне значення вiдсоткового масового вмiсту
кристалiв в утфелi та допустиме значення їх
спiввiдношення; 𝑡𝑘 , 𝑡𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑 – вiдповiдно тривалiсть
циклу кристалiзацiї та його допустиме значення.
Данi варiанти є актуальними, як при варiннi
утфель I-го продукту так i для приготування
маточного утфелю.
Табл. 1
Варiанти вирiшення задачi оптимiзацiї
Варiант №1
𝑡𝑘 → min
𝐾𝑝𝑘 /𝐾𝑝max ≥ (𝐾𝑝𝑘 /𝐾𝑝max )𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑

Варiант №2
(1) 𝐾𝑝𝑘 /𝐾𝑝max → max
(2)
𝑡𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑 > 𝑡𝑘

Один з варiантiв розв’язання локальних задач оптимального керування утфельним вакуумапаратом у випадку, коли в вакуум-апаратi утворюється готовий продукт за рахунок фазових
переходiв i кiнетична модель стає одночасно i

(3)
(4)
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динамiчною моделлю апарату, пов’язаний з використанням кiнетичної оптимiзацiї. В цьому випадку змiною технологiчних режимiв досягаються такi значення кiнетичних параметрiв, якi
доставляють оптимум критерiю керування [3].
При розглядi варiантiв задачi оптимального
керування утфельним ВАПД параметр 𝑡𝑘 присутнiй в обох варiантах вирiшення задачi. В першому варiантi вiн являється критерiєм оптимiзацiї,
а в варiантi №2 вiн є обмеженням.
Для прикладу вiзьмемо за основу типовий
апаратно-технологiчний комплекс (АТК), схема
якого наведена на рис.1. На входi цього АТК
знаходиться збiрник сиропу, в який з випарної
станцiї надходить сироп. Завантаження ВАПД
першого продукту вiдбувається за послiдовною
схемою (заповнення кожного наступного апарата
вiдбувається пiсля початку кристалiзацiї в попередньому). Вивантаження вiдбувається також
послiдовно, так як об’єм утфелемiшалки дещо
менший двох об’ємiв вакуум-апарату. Маточний
утфель з комбiнованого ВАПД вивантажується
в окремий збiрник. При розробцi логiчної схе-

Апаратно-програмна реалiзацiя системи оптимального керування утфельного ВАПД у виглядi структурної схеми показана на рис.2. Критерiй
оптимiзацiї повинен змiнюватися в залежностi
вiд поточної ситуацiї, що виникла на виробництвi, тобто автоматична система керування вибирає необхiдний режим в залежностi вiд ситуацiї, що визначається за вхiдною поточною
iнформацiєю. В якостi умови переходу на iнший
режим для такої системи буде аналiз iнформацiї
про кiлькiсть сиропу, що поступає з випарної
станцiї, i безпосередньо її роботу.

Рис. 2.
ВАПД

Рис. 1. Апаратно-технологiчна схема продуктового вiддiлення з комбiнованим вакуум-апаратом

ми оптимального керування, основним критерiєм взято кiлькiсть сиропу, що надходить з випарної станцiї. Якщо в промiжному збiрнику пiсля
випарної станцiї об’єм сиропу досягає 70% вiд загального об’єму i бiльше та за умови, що випарна станцiя продовжує працювати, тодi працюємо над мiнiмiзацiєю тривалостi варiння утфелю.
Якщо ж сиропу буде недостатньо, тодi працюємо
над збiльшенням виходу готового продукту до
максимально можливого.
Тож кiлькiсна оцiнка ситуацiї буде мати такий
вид:
{︂
}︂
𝑉𝑐 < 𝑉зб · 𝐾1 · 𝐾2,
, тодi 𝐾𝑝𝑘 /𝐾𝑝max → max
або 𝐹𝑐 = 0
{︂
}︂
𝑉𝑐 ≥ 𝑉зб · 𝐾1 · 𝐾2,
, тодi 𝑡𝑘 → min
та 𝐹𝑐 = 0

(5)

де 𝑉𝑐 – об’єм сиропу в збiрнику; 𝑉зб – об’єм
збiрника; 𝐹𝑐 – витрата сиропу з випарної станцiї;
𝐾1 = 0.8 – коефiцiєнт запасу для запобiгання
переливу; 𝐾2 = 0, 95 – коефiцiєнт, який враховує
можливiсть зменшення об’єму збiрника у процесi
експлуатацiї за рахунок перепадiв температур.

Структура системи керування комбiнованим

В запропонованiй АСУ керуванням на нижньому рiвнi займаються регулятори стабiлiзацiї
(тиску пари та розрiдження в апаратi) та програмний регулятор пiдкачки сиропу в апарат.
Оптимiзацiєю основних показникiв займається
верхнiй рiвень. Блок логiчних обчислень, опираючись на данi з блока завдання на виробництво,
блока визначення оптимального значення кiнцевого вмiсту кристалiчного цукру в молодому
утфелi та бази знань реалiзує необхiдний алгоритм роботи установки, обраховує оптимальний
режим варiння утфелю за кiнетичної оптимiзацiї
для даного випадку, та обраховує оптимальнi
значення змiнних керування, пiсля чого передає
данi на блок прийняття рiшень, який формує режим роботи установки для конкретного випадку.
В залежностi вiд вибраного режиму блок оптимiзацiї формує вiдповiднi сигнали для регуляторiв.
Висновки
Виконана робота дає змогу оптимiзувати процес кристалiзацiї цукру в АТК з комбiнованим
ВАПД при використаннi в якостi основи для
росту кристалiв маточного утфелю.
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