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В отриманому проекті перенос енергії через пінч відсутній. Сума
навантажень холодних утиліт дорівнює 25 549 кВт, а гарячих – 8 795 кВт, що
практично повністю співпадає з цільовими енергетичними значеннями, які були
визначені раніше.

Згідно економічних розрахунків, річний приріст чистого прибутку заводу
складає 19 758 526 гривень. Строк окупності даного проекту – 1.5 років.
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ЗНИЖЕННЯ КРИХКОСТІ ЕПОКСИДНИХ СКЛОПЛАСТИКІВ.

Епоксидні склопластикові труби використовуються для транспортування
різних хімічних середовищ під тиском до 2,1 МПа в широкому температурному
інтервалі.

Однак для розширення ринку експлуатації їх при транспортуванні рідин з
підвищеним тиском необхідно знизити крихкість стандартних епоксидних
склопластикових труб, отриманих методом намотки в умовах гарячого
тверднення, тому що цей показник впливає на герметичність виробів .

Нами вирішувалась проблема зниження крихкості епоксидних  зв’язних
за рахунок використання в складі епоксидних композицій на основі епоксидних
олігомерів CHS-Epoxy I Epidian 6 пластифікуючих добавок на основі
поліуретанів типу Пластур та УРЕП. В якості твердників олігомерів
використовували сполуки типу ХТ-152 Б, УП-0638/1, УП-0583д, МТГФА, а в
якості прискорювача – УП-606/2.

Герметичність та крихкість труб оцінювали при випробуваннях на
гідростенді за «тиском першого тріску», а також за показником ударної
в’язкості. Крім того вивчали міграцію можливих шкідливих речовин і
відповідність  їх кількості до ДКМ.
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Параметри технологічного процесу виготовлення виробів, такі як
швидкість намотування склоровінгу та температура тверднення для
модифікованих зв’язних по відношенню до немодифікованих не змінювались.
Вміст зв’язного дорівнював 25-30 % мас., а ступінь тверднення зв’язного
перевищував необхідні 96 %.

Значні зміни відбулись у показниках герметичності. Дослідження
показали, що відповідно до показника «тиску першого тріску»  вироби на
основі композицій з модифікатором УРЕП можливо використовувати при
транспортуванні середовищ під тиском до 2,4 МПа, а з модифікатором
ПЛАСТУР - під тиском до 6,7 МПа.

Крім того, для зв’язного з  модифікатором УРЕП показник ударної
в’язкості підвищився у два рази. Для зв’язного з використанням модифікатора
ПЛАСТУР значення ударної в’язкості підвищилось на 80 % порівняно зі
зв’язним без модифікатора.

Встановлено також, що вироби на основі модифікованих зв’язних мають
поліпшені санітарно-гігієнічні показники.

Таким чином, розроблені склади модифікованих епоксидних зв’язних для
отримання склопластикових труб з підвищеною герметичністю та зниженою
крихкістю, які проходять випробування при транспортуванні середовищ з
підвищеним тиском.
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Технологии получения растительных белков из возобновляемого сырья
становятся все более актуальными для отечественного производства. Наряду с
традиционными пшеницей и кукурузой подсолнечник представляет
безусловный практический интерес для компаний, занимающихся глубокой
переработкой растительного сельскохозяйственного сырья.

За рубежом создано многотоннажное производство пищевых белковых
продуктов, которые находят широкое применение в различных отраслях
пищевой промышленности [1].

Шрот - побочный продукт маслоэкстракционного производства,
получаемый после извлечения жира из семян масличных растений


