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(57) Спосіб виробництва льодяних капсул, напов-
нених газовими гідратами діоксиду вуглецю, який
полягає в подачі по патрубках до кристалізатора
діоксиду вуглецю, утворенні гідратів діоксиду вуг-
лецю, відділенням їх від води в шнековій віджим-
ній камері, пропусканні відділеного гідрату крізь
торцеву плиту з калібрувальними отворами з фо-
рмуванням капсули циліндричної форми, і охоло-
дженні її в холодильній камері,  який відрізняєть-

ся тим, що сатураторний газ, який поступає із са-
туратора при тиску 0,1 мПа і температурі 353 К
охолоджують, видаляють із нього вологу, стиска-
ють до величини 1 МПа, причому при стисненні
його температура збільшується до температури,
вищої за температуру навколишнього середови-
ща, для зменшення енерговитрат сатураторний
газ охолоджують до 323 К, очищують від мастила і
стискають до величини 7 МПа, після чого його
охолоджують до температури 277 К, очищують від
мастила і подають в зону контакту із водою, де ді-
оксид вуглецю, що входить до окладу сатуратор-
ного газу, утворює гідрати СО2·8Н2О, причому теп-
лота фазового переходу відводиться холодильним
агентом, що має температуру кипіння 258 К, утво-
рені гідрати СО2·8Н2О після сепарації спресову-
ються в льодяні капсули, а залишки сатураторного
газу направляються на подальшу переробку.

Винахід відноситься до холодильної техніки, а
точніше до виробництва льодяних капсул напов-
нених газовими гідратами діоксиду вуглецю.

Найбільш близьким по технічній суті є спосіб
виробництва льодяних капсул наповнених газови-
ми гідратами діоксиду вуглецю, який полягає в по-
дачі по патрубках до кристалізатора діоксиду вуг-
лецю, утворенні гідратів діоксиду вуглецю, відді-
ленням їх від води в шнековій віджимній камері,
пропусканні відділеного гідрату крізь торцеву пли-
ту з калібровочними отворами з формуванням ка-
псули циліндричної форми і охолодженні її в холо-
дильній камері, (див. АС СРСР № 1458662, F 25 D
3/00, 1989.).

Недоліками аналога є значні витрати енергії
на реалізацію способу та використання чистого ді-
оксиду вуглецю.

Задача яку вирішує запропонований винахід
полягає в підвищенні економічності процесу отри-
мання льодяних капсул, наповнених газовими гід-
ратами діоксиду вуглецю та утилізація сатуратор-
ного газу, який є відходами цукрового виробницт-
ва.

Поставлена задача вирішується тим, що спо-
сіб виробництва, який полягає в подачі по патруб-
ках[ до кристалізатора діоксиду вуглецю, утворенні

гідратів діоксиду вуглецю, відділенням їх від води
в шнековій віджимній камері, пропусканні відділе-
ного гідрату крізь торцеву плиту з калібровочними
отворами з формуванням капсули циліндричної
форми і охолодженні її в холодильній камері, від-
різняється тим, що сатураторний газ, який посту-
пає із сатуратора при тиску 0,1 МПа і температуріі
353 К охолоджують (див. Фіг. 1, лінія А-С), вида-
ляють із нього вологу,  стискують до величини 1
МПа (лінія C-D), причому при стисненні його тем-
пература збільшується до температури вищої за
температуру навколишнього середовища, для
зменшення енерговитрат сатураторний газ охоло-
джують до 323 К (лінія D-D'), очищують від масти-
ла і стискають до величини 7 МПа (лінія D'-E), піс-
ля чого його охолоджують до температури 277 К
(лінія Е-К’), очищують від мастила і подають в зону
контакту із водою, де діоксид вуглецю, що входить
до складу сатураторного газу утворює гідрати
СО2·8Н2О, причому теплота фазового переходу
відводиться холодильним агентом, що має темпе-
ратуру кипіння 258 К, утворені гідрати СО2·8Н2О
після сепарації спресовуються в льодяні капсули,
а залишки сатураторного газу направляються на
подальшу переробку.
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Спосіб виробництва льодяних капсул напов-
нених газовими гідратами діоксиду вуглецю, який
полягає в подачі по патрубках до кристалізатора
діоксиду вуглецю, утворенні гідратів діоксиду вуг-
лецю, відділенням їх від води в шнековій віджим-
ній камері, пропусканні відділеного гідрату крізь
торцеву плиту з калібровочними отворами з фор-
муванням капсули циліндричної форми і охоло-
дженні її в холодильній камері, відрізняється тим,
що сатураторний газ, який поступає із сатуратора
при тиску 0,1 МПа і температурі 353 К охолоджу-
ють (див.  Фіг.  1. лінія А-С),  видаляють із нього во-
логу,  стискують до величини 1  МПа (лінія C-D),
причому при стисненні його температура збільшу-
ється до температури вищої за температуру на-
вколишнього середовища, для зменшення енерго-
витрат сатураторний газ охолоджують до 323 К
(лінія D-D'),  очищують від мастила і стискають до

величини 7 МПа (лінія D'-E), після чого його охо-
лоджують до температури 277 К (лінія Е-К’), очи-
щують від мастила і подають в зону контакту із во-
дою, де діоксид вуглецю, що входить до складу
сатураторного газу утворює гідрати СО2·8Н2О при-
чому теплота фазового переходу відводиться хо-
лодильним агентом, що має температуру кипіння
258 К, утворені гідрати СО2·8Н2О після сепарації
спресовуються в льодяні капсули, а залишки сату-
раторного газу направляються на подальшу пере-
робку.

Використання запропонованого способу дає
можливість замість чистого діоксиду вуглецю ви-
користовувати сатураторний газ, як відходи цукро-
вої промисловості і знизити витрати енергії при
виробництві льодяних капсул наповнених газови-
ми гідратами діоксиду вуглецю.
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