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(57) Спосіб зняття перегріву пари, що включає
підведення перегрітої пари і конденсату з темпе-

ратурою, близькою до температури насичення
пари, їх змішування, охолодження пари і скипання
частини конденсату, розділення пароводяного
потоку та відведення окремо охолодженої пари і
конденсату, який відрізняється тим, що для охо-
лодження використовують весь конденсат цієї ж
пари, отриманий одразу після її використання,
який підводять для змішування з парою під дією
гравітаційних сил

Винахід стосується до теплотехніки і може бу-
ти використаний в харчовій, переробній та інших
галузях промисловості

Відомий спосіб вприскувального охолодження
пари, в якому температура пари знижується за
рахунок випаровування підведеної живильної во-
ди, яка розпилюється в потік пари [Производст-
венные и отопительные котельные / Е Ф Бузни-
ков, КФ Роддатис, ЭЯ Берзиньш — 2-е изд ,
перераб — М Энергоатомиздат, 1984 —248 с ]

Для даного способу характерні наступні недо-
ліки 1) температура охолоджувача нижча за тем-
пературу насичення пари, при цьому виникають
додаткові енерговитрати на нагрів охолоджувача і
можлива часткова конденсація та зволоження па-
ри, що викликає шум та гідравлічні удари, 2) для
подачі охолодника необхідна додаткова витрата
енергії

В якості прототипу обраний спосіб вприскува-
льного охолодження пари, який включає подачу
перегрітої пари, подачу визначеної КІЛЬКОСТІ охо-
лоджувача, розпилювання охолоджувача в потік
пари, змішування перегрітої пари з охолоджува-
чем, охолодження пари і скипання частини охоло-
джувача, розділення пароводяної суміші, відве-
дення охолодженої пари і охолоджувача В якості
охолоджувача використовується конденсат з тем-
пературою близькою до температури насичення
пари [Сидельковский Л Н , Юренев В Н Пароге-
нераторы промышленных предприятий Учебник
для вузов 2-е изд , перераб и доп — М Энергия,
1978 —336 с ]

Недоліками такого способу є низька надійність
та енергоефективність за рахунок того, що необ-
хідне дозування охолоджувача та підведення до-
даткової енергії для розпилювання охолоджувача

В основу винаходу поставлена задача ство-
рення способу зняття перегріву пари, в якому за
рахунок введення нових операцій та їх ПОСЛІДОВ-
НОСТІ досягається виключення дозування охоло-
джувача та витрат додаткової енергії на його по-
дачу Це приводить до підвищення надійності та
енергоефективності способу

Поставлена задача вирішується тим, що в
способі, який оснований на подачі пари та конден-
сату, їх змішуванні з наступним охолодженням
пари і скипанням частини конденсату, розділенням
пароводяної суміші та відведенням охолодженої
пари та конденсату, для охолодження використо-
вують весь конденсат цієї ж пари, отриманий од-
разу після її використання, який з температурою
близькою до температури насичення пари підво-
дять під дією гравітаційних сил

Система для реалізації вищевказаного спосо-
бу зображена на фіг Вона містить камеру змішу-
вання 1 з паропідвідною 2 та конденсатопідвідною
трубою 3, сепараційний бак 5 і споживача пари 8,
наприклад, рекуперативний теплообмінник Каме-
ра змішування містить кільцеві діафрагми 4 Кін-
цева ділянка камери змішування тангенційно під'-
єднана до сепараційного баку 5 Сепараційний бак
являє собою циліндричну посудину із двома пат-
рубками верхній патрубок 6 для відведення пари
до споживача, нижній патрубок 7 для відведення
конденсату
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Спосіб здійснюється наступним чином Кон-

денсат, отриманий у споживачі пари 8, по трубо-
проводу 3 надходить під дією гравітаційних сил у
камеру змішування 1, де змішується з перегрітою
парою, що надходить через патрубок 2 У камері
змішування пара охолоджується до температури
насичення, випаровуючи частину конденсату (10-
15%) Концентричні діафрагми 4 утворюють місце-

ві збурення п а ро конденсати о го потоку, сприяючи
кращому тепломасообміну у камері змішування
Пароконденсатнии потік надходить у сепараційний
бак 5, розділюється, насичена пара відводиться до
споживача через патрубок 7, а конденсат через
патрубок 6 надходить у систему відводу конденса-
ту
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