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Вступ. В умовах енергозбереження запропоновано  прогнозування зміни темпера-

тури масла щодо підтримки процесу етерифікації при вимірювання температури біодизе-

лю на виході з теплообмінника для підігріву масла у зв’язку із значною тепловою акуму-

люючою ємністю масла [1]. 

Мета роботи. Здобути еталонну оцінку зміни температури масла для прийняття рі-

шень на зміну  кількості пластин теплообмінника щодо підтримки  підігріву масла  з 200С 

до 450С. 

Основна частина. З цією ціллю на основі комплексного математичного моделю-

вання динаміки біодизельної установки продуктивністю 24000 л/добу біодизелю [1, 2] 

встановлена гранично припустима зміна температури масла для визначених рівнів фу-

нкціонування біодизельної установки згідно зміні температури біодизелю на вході в 

теплообмінник підігріву масла та на виході із теплообмінника.(рис.1) 

 

 
 

Рис.1.  Еталонні динамічні характеристики температури масла:1, 2, 3 - перший, дру-

гий, третій рівні функціонування, відповідно 
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Висновки. Еталонна оцінка зміни температури масла  та функціональна оцінка [1]. 

дозволяє на основі прийняття рішень на зміну кількості пластин теплообмінника зменши-

ти собівартість виробництва біодизелю та термін окупності біодизельної установки до 30 

%. 
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