
АВТОМАТИЗОВАНААВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМАСИСТЕМА
ГОТУВАННЯГОТУВАННЯ

ВОДОМАЗУТНИХВОДОМАЗУТНИХ ЕМУЛЬСІЙЕМУЛЬСІЙ



•• АвтоматизованаАвтоматизована системасистема струменевоструменево--
кавітаційногокавітаційного емульгуванняемульгування мазутумазуту ((СЕМСЕМ) ) 

дозволяєдозволяє управлятиуправляти рівнемрівнем водностіводності емульсіїемульсії вв
режимірежимі реальногореального часучасу.  .  

•• ВонаВона дозволяєдозволяє перероблятипереробляти вв одноріднуоднорідну водоводо--
паливнупаливну емульсіюемульсію обводненеобводнене паливопаливо, , утилізуватиутилізувати
обмазученіобмазучені водиводи, , відпрацьованівідпрацьовані масламасла іі подібніподібні
рідинирідини. . СистемаСистема складаєтьсяскладається зізі струменевоструменево--
кавітаційногокавітаційного емульгатораемульгатора, , блокублоку датчиківдатчиків

водностіводності, , електронногоелектронного команднокомандно--вимірювальноговимірювального
блокублоку тата електрогідроклапанаелектрогідроклапана ..

ОписОпис проектпроектуу



Енергетика, хімічна та металургійна
промисловість, сільське господарство

Готування водомазутних емульсій з заданим
рівнем водності емульсії

МетаМета розробкирозробки::

Галузі застосування проекту:



На рис. 1 наведена пропонована автоматизована система
емульгування мазуту продуктивністю до 70 т/год, що уста-
новлена на ТЕЦ Вільногірського гірничо-металургійного

комбінату.  



Горіння вихідного та емульгованого мазуту

ВВихіднийихідний мазут Емульгований мазут



МікросвітлиниМікросвітлини вихідноговихідного тата емульгованогоемульгованого мазутумазуту



РисРис. 2.  . 2.  ДоляДоля водиводи вв капляхкаплях залежнозалежно відвід діаметрадіаметра краплікраплі
длядля вихідноговихідного йй обробленогообробленого вв СЕМСЕМ мазутумазуту..
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РисРис. 3. . 3. РозподілиРозподіли капелькапель водиводи вв емульсіїемульсії заза розмірамирозмірами. . 
СереднійСередній діаметрдіаметр крапелькрапель післяпісля обробкиобробки зменшуєтьсязменшується вв 3 3 

разирази, , припри цьомуцьому уу необробленомунеобробленому мазутімазуті 80% 80% водиводи міститьсяміститься
вв крапляхкраплях розміромрозміром більшебільше 50 50 мкммкм, , аа вв обробленомуобробленому всявся водавода

втримуєтьсявтримується вв крапляхкраплях діаметромдіаметром меншменш 20 20 мкммкм (80% (80% -- уу
капляхкаплях меншеменше 15 15 мкммкм).).
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РисРис. 4  . 4  ДинамікаДинаміка процесупроцесу автоматичногоавтоматичного регулюваннярегулювання припри
виводівиводі системисистеми емульгуванняемульгування мазутумазуту ((СЕМСЕМ) ) нана заданийзаданий

рівеньрівень водностіводності (W=13,5%) (W=13,5%) уу режимірежимі збільшеннязбільшення йй зниженнязниження
водностіводності. . 
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ПропонованаПропонована системасистема емульгуванняемульгування вв загальнихзагальних термінахтермінах згадуваласязгадувалася
вв науковихнаукових статтяхстаттях іі описуваласяописувалася вв рекламнихрекламних матеріалахматеріалах. . 
ПатентиПатенти йй авторськіавторські посвідченняпосвідчення нана пропонованупропоновану системусистему емульгуванняемульгування
нене оформлялисяоформлялися. . 
РозробкаРозробка міститьмістить рядряд ““knowknow--howhow””, , закладенихзакладених вв основніосновні елементиелементи іі вузливузли
системисистеми емульгуванняемульгування, , іі програмніпрограмні комплексикомплекси..
СертифікаціяСертифікація системисистеми емульгуванняемульгування нене виконуваласявиконувалася

СтупіньСтупінь готовностіготовності проектупроекту –– 100%100%

ПроектПроект відпрацьовановідпрацьовано уу ДніпропетровськомуДніпропетровському ««ОблавтодоріОблавтодорі»», , нана
мартенімартені НижньодніпровськогоНижньодніпровського трубопрокатноготрубопрокатного заводузаводу, , реалізованореалізовано нана
КерченськомуКерченському рибоконсервномурибоконсервному заводізаводі, , ТЕЦТЕЦ ВільногірськогоВільногірського
горнометалургійногогорнометалургійного комбінатукомбінату ((ДніпропетровськаДніпропетровська облобл.)..).

НаНа відмінувідміну відвід відомихвідомих рішеньрішень пропонованапропонована системасистема емульгуванняемульгування
дозволяєдозволяє управлятиуправляти рівнемрівнем водностіводності емульсіїемульсії вв режимірежимі реальногореального часучасу. . 
СистемаСистема можеможе бутибути гнучкогнучко розміщенарозміщена нана наявномунаявному нана підприємствіпідприємстві
устаткуванніустаткуванні. . 

КонкурентніКонкурентні перевагипереваги

Апробація

Правова охорона



№№  
зз//пп  

ННааззвваа  ееттааппуу  ТТееррммііннии  
ввииккооннаанн--

нняя  
11..  ССккллааддаанннняя  ТТЗЗ  ((ззааммооввнниикк,,  ввииккооннааввееццьь))  33  ммііссяяцціі  
22..  РРооззррооббккаа    ссххееммии    ССЕЕММ  ппоо  ддаанниимм  ТТЗЗ..  

ППрриивв''яяззккаа  ССЕЕММ  іі  ттееххннооллооггііїї  ееммууллььггуу--
вваанннняя  ддоо  ддііююччооггоо  ввссттааттккуувваанннняя  йй  ккоо--
ммууннііккаацціійй  ммааззууттннооггоо  ггооссппооддааррссттвваа..  

11  ммііссяяццьь  

33..  РРооззррооббккаа  йй  ввииггооттооввллеенннняя  ооссннооввнниихх  ввуу--
ззлліівв  ССЕЕММ..  

66  ммііссяяцціівв  

44..  РРооззррооббккаа  ппррооееккттуу  ппрриивв''яяззккии  ССЕЕММ  ппоо  
ммііссццюю  ((ззааммооввнниикк))..    

11  ммііссяяццьь  

55..  ММооннттаажж  ССЕЕММ    
ААввттооррссььккиийй  ннаагглляядд  

11  ммііссяяццьь  

66..  ППррооввееддеенннняя  ппууссккоо--ннааллааггоодджжууввааллььнниихх  
ррооббіітт  іі  ввііддппррааццььооввуувваанннняя  ттееххннооллооггііїї  
ппррооццеессуу  

11  ммііссяяццьь  

77..  ННааввччаанннняя  ппееррссооннааллуу  11  ммііссяяццьь  
88..  ААввттооррссььккиийй  ннаагглляядд  ззаа  ееккссппллууааттаацціієєюю  

ССЕЕММ  ппррооттяяггоомм  ссттррооккуу  ггааррааннттііїї  
11  рріікк  

  





ДніпропетровськийДніпропетровський національнийнаціональний університетуніверситет
імім. . ОлесяОлеся ГончараГончара

ЕЕ--mmаіаіl: l: cdep@mail.dsu.dp.uacdep@mail.dsu.dp.ua
ТелефонТелефон++ 3838--056056-- 374374--9898--0707

АдресАдресаа: : 
49010, 49010, гг. . ДніпропетровськДніпропетровськ, , прпр. . ГагарінаГагаріна, 72, 72

www.is.svitonline.comwww.is.svitonline.com//kybakyba

КонтактнаКонтактна особаособа::
стст. . наукнаук. . співрспівр. . ТолстопятТолстопят ОО..ПП., tolst45@bk.ru., tolst45@bk.ru
стст. . наукнаук. . співрспівр ФлеєрФлеєр ЛЛ..ОО., ., lenfleer@gmail.comlenfleer@gmail.com
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