
89

информ. Нефт. промышленность. – Сер.: Транспорт и хранение нефти и нефтепродуктов. – М.:
ВНИИОЭНГ, 1985. – Вып. 5 (63). – 53 с.

УДК 678.652

СИВАКОВА Е.А., ЧЕРКАШИНА А.Н., доц., к.т.н.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИЭТИЛЕНА И
НАНОНАПОЛНИТЕЛЯ.

Трубы из полиэтилена широко используются для газо- и водоснабжения,
а также для транспортировки различных суспензий и взвесей в
горнодобывающей и других отраслях промышленности. При эксплуатации
полиэтиленовые трубы подвергаются интенсивному изнашиванию твердыми
абразивными частицами, содержащимися в воде и других средах,
транспортируемых по трубам. Поэтому вопрос износостойкости ПЭ труб
является важным и требует ясного понимания и четкой оценки.

Задачей настоящего исследования было изучение наиболее жесткого вида
износа – абразивного износа по шлифовальной шкурке. Композиты получали
путем смешения в расплаве полиолефина и нанонаполнителя цеолитав
одношнековом лабораторном экструдере при температуре 170 ºС и скорости
вращения валков 30 об/мин.

Испытания на абразивный износ производилось на машине АР-40 по
методике, описанной в ГОСТ 11012-69. Была использована шлифовальная
шкурка 14А240НМ. Шкурка имеет средний показатель шероховатости, что
позволяет производить износ полимерных материалов быстро и с довольно
хорошей воспроизводимостью оценить износостойкость полимерных
материалов. Полученные результаты приведены в таблице.

Таблица Износ полиэтилена марки ПЭ80Б, модифицированного
нанонаполнителем цеолитом

Композиция Износ, мм3/м
ПЭ80Б 6,63

ПЭ80Б + 0,05 масс.% цеолитов 6,16
ПЭ80Б + 0,1 масс.% цеолитов 6,20
ПЭ80Б + 0,5 масс.% цеолитов 6,48
ПЭ80Б +1,0 масс.% цеолитов 6,38
ПЭ80Б + 2,0 масс.% цеолитов 6,80
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Установлено, что введение в композит цеолитов в количестве до 1,0
масс.% приводит к незначительному повышению износостойкости.
Максимального эффекта удается достичь при введении в полиэтилен  0,05
масс.% цеодита.
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ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ПРОЦЕСУ ВАКУУМНОЇ
ДИСТИЛЯЦІЇ МАЗУТУ НА АВТ-A12/6.

Створення енергоефективних комплексів в промисловості зв'язане з
широкомасштабною реалізацією сучасних енергозберігаючих технологій,
створенням високоефективних енерготехнологічних процесів.

Установки первинної переробки нафти складають основу всіх НПЗ
(нафтопереробних заводів). На них виробляються практично всі компоненти
моторних палив, змащувальних масел, сировини для вторинних процесів і для
нафтохімічних виробництв [1].

У даній роботі було обстежено установку вакуумної дистиляції мазуту на
АВТ- A12/6 на нафтопереробному заводі міста Саратова Російської Федерації.

Вакуумна перегонка призначена для відбору з мазуту масляних
дистилятів на НПЗ паливно-масляного профілю, або широкої масляної фракції
(вакуумного газойлю) на НПЗ паливного профілю. Залишком вакуумної
перегонки є гудрон [2].

Використовуючи дані, що були зібрані під час дослідження установки,
було визначено основні потоки, що приймають участь в даному технологічному
процесі. А саме, 6 гарячих та 8 холодних потоків, та визначено їх основні
параметри: початкову та кінцеву температури, потокова теплоємність та масова
витрата речовини.

На основі зібраних даних, будуємо сіткову діаграму [3, 4], на якій
розташовуються гарячі та холодні потоки, згідно з температурними
інтервалами. На них можна побачити, що установка містить велику кількість
рекуперативних теплообмінних апаратів, а також холодні (охолоджуюча вода)
та гарячі (пар) утиліти, що забезпечує системі не оптимальну рекуперацію
енергії.

Будуємо також складові криві процесу [4] на ентальпійно-температурній


