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(57) Установка для виробництва льодяних капсул,
наповнених газовими гідратами вуглекислого газу,
що складається з герметизованого реактора, осна-
щеного охолоджувальною рубашкою і патрубками

для підведення і відводу під тиском води і гідра-
тоутворкмочого газу, а також пористого розбризку-
вана для введення цього газу, розташованого у
донній частині реактора, яка відрізняється тим,
що установка містить два кристалізатори, до яких
за допомогою трубопроводів під'єднано ємність
для сатураторного газу, вуглекислотний компре-
сор та компресор високого тиску, плавитель гід-
ратного шламу, ємності для конденсату, які через
трубопроводи і відцентрові насоси з'єднані з теп-
лообмінниками, І охолоджуються холодильними
машинами, в яких на патрубках підводу холодиль-
ного агента встановлені мастильні фільтри.

Винахід відноситься до холодильної техніки,
а саме до установок для виробництва льодяних
капсул, наповнених газовими гідратами, що мо-
жуть бути використані, наприклад, для охолоджен-
ня газованих напоїв.

Установка для утворення продуктового газо-
ваного льоду, що складається з герметизованого
реактора, оснащеного охолоджувальною рубаш-
кою і патрубками для введення і виводу під тиском
води І гідратоутворюючого газу, а також пористого
розбризкувача для введення цього г^зу, розташо-
ваного у донній частині реактора (п США
№439366від 19.07.1983. F25C1/18).

Недоліком відомої установки є використання
чистого гщратоутворюючого газу І необхідність
подрібнення газофікованого льоду, що вимагає
значних механічних зусиль і що призводить до ве-
ликих втрат гідратоутворюючого газу. Крім того,
заморожування газгідратноі суспензії в статичному
стані є тривалим процесом і займає згідно з опи-
сом патенту від трьох до чотирьох годин, що обме-
жує продуктивність установки і підвищує енерго-
витрати.

Задача, яку вирішує даний винахід, заклю-
часться в удосконаленні установки для виробницт-
ва льодяних капсул, наповнених газовими гідрата-
ми вуглекислого газу.

Поставлена задача вирішується завдяки то-
му, що відома установка для виробництва льодя-
них капсул, наповнених газовими гідратами вугле-
кислого газу, оснащена двома кристалізаторами,

до яких за допомогою трубопроводів під'єднано
ємність для сатураторного газу, вуглекислотний
компресор та компресор високого тиску, плави-
тель гідратного шпаму, ємності для конденсату, які
через трубопроводи і відцентрові насоси з'єднані з
теплообмінниками і охолоджуються холодильними
машинами, в яких на патрубках підводу холодиль-
ного агента встановлені мастильні фільтри.

Використання сатураторного газу в установ-
ці для виробництва льодяних капсул, наповнених
газовими гідратами вуглекислого газу, дозволяє
значно знизити собівартість отриманих капсул за
рахунок того, що сатураторний газ є відходом цук-
рового виробництва Застосування в установці
двох кристалізаторів дозволяє регулювати и про-
дуктивність за рахунок розділення процесів отри-
мання чистого вуглекислого газу та утворення льо-
дяних капсул, наповнених газовими гідратами вуг-
лекислого газу.

На фіг 1 представлено схему установки для
виробництва льодяних капсул, наповнених газови-
ми гідратами вуглекислого газу.

Установка містить трубопроводи 1, 2, 3, теп-
лообмінники 4 і 5, ємність для сатураторного газу б,
два мастильних фільтри 7, компресор високого тис-
ку 8, ємності для розсолу 9 і 10, ємність для конден-
сату 11, холодильні машини 12 і 13 з мастильними
фільтрами 14, кристалізатори 14 і 16 відцентрові
насоси 17, 18, 19. 20, 21, повітряні крани для вилу-
чення повітря 22, запірну арматуру 23, магістральні
трубопроводи для подачі стисненого сатураторного
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газу 24, для циркуляції розеолу 25 і 26, для- циркуля-
ції конденсату 27, 28, 29, для циркуляції холодиль-
ного агенту ЗО і 31, вуглекислотний компресор 32,
плавильник гідратів вуглекислого газу 33, ємність
для зберігання вуглекислого газу 34

Установка працює таким чином холодильні
машини 12 і 13 крізь фільтри 14 по трубопроводам
31 і 32 подають холодильний агент в ємності для
розсолу 9 і 10, де охолоджують розеол, який по
трубопроводам 25 і 26 насосами 18 119 подається
в теплообмінники 4 і 5 Сатураторний газ під тис-
ком 1,1 МПа по трубопроводу 1 подається в теп-
лообмінник 4, де охолоджується від температури
60чС до 20°С, в результаті чого відбувається кон-
денсація водяної пари, що міститься в ньому Охо-
лоджений і зневоджений сатураторний газ по-
дається в ємність для сатураторного газу 6, в якій
відбувається дожимання сатураторного газу до
тиску 1 МПа частиною сатураторного газу з тиском
7 МПа, що подається по трубопроводу із теплооб-
мінника 5 Із ємності 6 сатураторний газ під тиском
1 МПа подається в мастильний фільтр 7, після чо-
го подається в компресор високого тиску 8, де сти-
скається до 7 МПа і нагрівається до температури
вищої за- температуру оточуючого середовища По
трубопроводу 2 сатураторний газ подається в теп-
лообмінник 5. де охолоджується до температури
20°С і крізь мастильні фільтри 7 поступає в криста-
лізатор 15 Конденсат, що утворився після охолод-

ження в теплообмінниках 4 і 5, по трубопроводам
27 і 28 насосом 17 подається в ємність для кон-
денсату 11, в якій охолоджується до температури
2°С холодильною машиною 13 Охолоджений кон-
денсат насосом 19 через запірну арматуру 23 по-
дається в кристалізатор 15 В кристалізаторі 15 са-
тураторний газ, контактуючи з конденсатом, утво-
рює пдрат вуглекислого газу з високою концентра-
цією його в конденсаті Отриманий гідратний шлам
подається в плавитель 23, в якому відбувається
його плавлення з утворенням вуглекислого газу І
води Вуглекислий газ по трубопроводу 3 подаєть-
ся у вуглекислотний компресор 32, стискується до
7 МПа і поступає в ємність для зберігання вугле-
кислого газу 34 Із ємності для зберігання вугле-
кислого газу 34 вуглекислий газ подається в крис-
талізатор 16, де відбувається утворення льодяних
капсул, наповнених газовими гідратами вуглекис-
лого газу Конструкція кристалізатора 16 не приво-
диться Вода, що утворилася в плавителі гідратів
33, по трубопроводу 29 насосом 21 подається в
ємність для конденсату 11

У порівняні з прототипом установка для ви-
робництва льодяних капсул, наповнених газовими
пдратами вуглекислого газу, що пропонується, доз-
воляє використовувати сатураторний газ, що є від-
ходом цукрового виробництва, а також дозволяє ре-
гулювати продуктивність по льодяним капсулам за
рахунок використання двох кристалізаторів
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