Бітумні технології

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ПРОЕКТУ
Проект: реконструкція бітумосховища асфальто-бетонного
заводу з переходом від відкритого ямного типу до
зберігання бітуму в закритих теплоізольованих
резервуарах

ЦІЛІ ПРОЕКТУ

Економія витрат на
теплову енергію
Збереження якісних
показників бітуму
Зменшення кількості
обслуговуючого
персоналу

Узагальнені показники проекту

Найменування
Витрати на
теплопостачання, рік

ДО
РЕКОНСТРУКЦІЇ

ПІСЛЯ
РЕКУНСТРУКЦІЇ

ВИГОДА

ІНВЕСТАЦІЙНІ
ВИТРАТИ

25,5 млн. грн.

13,5 млн.грн.

12 млн. грн.

20 млн. грн.

МЕТА
Мета бізнесу полягає в будівництві або в реконструкції існуючих бітумних баз в кожному областному
центрі України.
Створення сучасної автоматизованої ділянки розвантаження ж/д цистерн або автотранспорту,
зберігання та відвантаження бітумів нафтових дорожніх (БНД), модифікованих полімерами (БМП).
«Ноу-хау» полягає в автоматизації всіх процесів та зменшенню в рази енерговитрат на всіх етапах
виробничих процесів.
Після реконструкції

До реконструкції

ПЕРЕВАГИ СИСТЕМ ПІДІГРІВУ ТЕРМАЛЬНИМ МАСЛОМ
Рідкий теплоносій переносить енергію до місць її
споживання (резервуар, подвійна оболонка, підігрів ...), не
стикаючись з проблемами тиску, утворення накипу, корозії
або замерзання. Це є можливим завдяки особливій
природі рідких теплоносіїв, які можуть використовуватися
при температурах до 300 °C і тиску, який злегка перевищує
атмосферний, і до -40 ° C. Цей тип установок дозволяє,
таким чином, забезпечити виняткову продуктивність при
нагріванні, уникнувши при цьому щорічних перевірок
обладнання, як у випадку з обладнанням, що працює під
тиском.

Бітумне господарство 2000 м3

УСТАНОВКА ДЛЯ РОЗІГРІВАННЯ ТА ШВИДКОГО ЗЛИВУ БІТУМУ ІЗ ЗАЛІЗНИЧНИХ ЦИСТЕРН

Економія витрат на
теплову енергію
Збереження якісних
показників бітуму
Зменшення кількості
обслуговуючого
персоналу

Для зниження енерговитрат,
вирішення екологічних
питань та забезпечення
якості бітума (в'язкого
нафтопродукту) при
розвантаженні залізничніних цистерн компанія ЕСТЕУ
пропонує автоматизованийний комплекс для розігріву і
нижнього зливу в'язких
нафтопродуктів - УРВР.

РЕЗЕРВУАРИ ЗБЕРІГАННЯ
Резервуарний парк ємностей різного об'єму від 50 м3 до 500 м3.
Циліндричний вертикально орієнтований резервуар (рулонного типу) з конічним
дахом призначений для прийому, тривалого зберігання і видачі бітуму.
Зазначений різновид ємностей відрізняється наявністю спеціального блоку нагріву.
За допомогою цієї системи можна підтримувати температуру бітуму в резервуарі 90-110 ° С. Таким чином, застосований сучасний метод підтримки температури
повністю відповідає жорстким нормам надійності, енергозбереження та екологічної
безпеки обладнання.
Функціональні переваги
• бітум в ємності не коксується, за рахунок чого зберігаються якісні параметри матеріалу.
• при наявності двох насосних установок є можливість оптимально організувати робочий цикл з одночасною подачею та
видачею бітуму.
• завдяки використання спеціальної методики приймання бітумної маси небажаний процес окислення матеріалу практично
виключений.
• управління та контроль подачі теплоносія відбувається з окремої шафи управління.
• резервуар обладнанний системою пожежної безпеки.

УСТАНОВКА ШВИДКОГО РОЗІГРІВУ БІТУМУ

Застосування
Підвищення швидкості нагріву бітуму в битумоcховищі шляхом
рециркуляції між теплообмінником і бітумною ємністю
Збільшення ККД системи підігріву, за рахунок одночасної
роботи поточного теплообмінника і регістрів масляного
обігріву бітумної ємності

Одночасне використання двох паралельно встановлених
теплообмінників для підігріву великих обсягів до заданої
температури

Застосування
Система розроблена, щоб забезпечити зручне
підвищення температури бітуму, що подається з
битумосховища на виробництво або в
комерційних цілях на відвантаження.
Система використовується для підтримки
температури зберігання бітуму у сховищі на більш
низькому рівні, ніж робоча температура бітуму,
необхідна для виробництва. Таким чином, є
широка можливість економії споживання енергії і,
отже, грошових коштів.

АСУ ТП

Система автоматизованого управління (САУ) призначена для автоматизації технологічних процесів при
роботі установки і виконання протиаварійних захистів.

САУ виконує слідуючі функції:
• автоматичне керування технологічним процесом розігріву та зливу з
мінімальною участю обслуговуючого персоналу
• захист технологічного обладнання та устаткування САУ від поламок через
порушення параметрів технологічного процесу, параметрів суміжних
систем забезпечення електроживленням, параметрів подачі теплоносія і
порушення послідовності виконуваних операцій
• аварійний захист технологічного об'єкта та персоналу при виході з ладу
технологічного обладнання та устаткування САУ
• індикацію стану технологічного обладнання, обладнання САУ, суміжних
систем забезпечення і сигналізація при порушенні параметрів режиму і
аварійних ситуаціях
• задання обслуговуючим персоналом параметрів процесу розігріву і
управління його запуском і зупинкою
• інформаційний обмін з верхнім рівнем управління: отримання з
верхнього рівня дозволу на початок обробки цистерни, передача на
верхній рівень повідомлення про готовність до зливу, отримання з
верхнього рівня команди на злив продукту із цистерни, передача на
верхній рівень інформації про поточний стан установки і її системи
управління , настройка з верхнього рівня параметрів процесу розігріву
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