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W artykule przedstawiono nawę uniwersalną metodę doboru i oceny efektywności 

wykorzystania maszyn i aparatów. Sformułowano zasadę natężenia strumienia przeni

kania masy i energii. Wyprowadzono równania matematyczne umożliwiające optymalne 
korelacje pomiędzy podstawowymi parametrami maszyn i aparatów oraz parametrami re

alizowanych procesów. Sformułowano nawę ogólną zasadę optymalizacji procesów oraz 

przedstawiono nawę interpretację zasady konstrukcji spełnienia warunku funkcjonal

ności. 

Wychodząc z powszechnie znanych określeń, że układem nazywa się zbiór wzajem

nie powiązanych ciał, procesem zmianę stanu jakiegokolwiek układu, cięgły jego 

ruch i rozwój zachodzące w przyrodzie, laboratorium (fabryce) lub społeczeństwie, 

można wycięgnęć wniosek, że istotę każdego procesu jest przenikanie między ciała

mi układu biorącymi udział w procesie strumienia masy i energii. 

Natężeniem (gęstością) strumienia przenikania masy i energii nazywa się ilość 

masy i energii przenikajęcę w jednostce czasu przez jednostkę powierzchni przeni

kania. Uniwersalną zasadę natężenia strumienia przenikania masy i energii można 

zdefiniować w następujęcy sposób. Natężenie strumienia przenikania masy i energii 

między ciałami układu, bioręcymi udział w procesie, jest proporcjonalne do różni

cy potencjałów wywołujących to przenikanie. Przedstawioną zasadę natężenia stru
mienia przenikania masy i energii można opisać uogólnionym kinetycznym równaniem 

intensywności przebiegu procesów w następującej postaci 

d(m, E) = cp(k ,JV ). 
Ad'!:" L1Vm,E m,E 
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W niniejszej pracy zostanę rozpatrzone przypadki, gdy 

ip (k,av '1vm E) = ktlV, 
m,E ' 

wówczas 

d(m,E) = k"'' 
Ad-r LJ.V. 

(1) 

Różnica potencjałów '1v, wywołujęca przenikanie strumienia masy i energ11,nosi naz

wę uogólnionej siły napędowej procesu. Na podstawie kryterium uogólnionej siły na

pędowej procesy realizowane w przemyśle można podzielić na dwie podstawowe grupy: 

masowe, np. mechaniczne, hydrauliczne i dyfuzyjne oraz energetyczne, np. cieplne. 

Wymagane przez realizowane procesy natężenie przepływu masy i energii przez 

maszynę lub aparat można opisać uogólnionym równaniem w postaci 

d(m,E) = A k/N 
~ . (2) 

Za uniwersalne kryterium 1i'em doboru i oceny efektywności wykorzystania maszyn i 
aparatów celowe jest przyjęcie stosunku rzeczywistej wydajności maszyny i aparatu 

do wymaganego przez realizowane procesy natężenia przepływu przez dany aparat lub 

maszynę masy i energii. Przykładowo, wartość ?em dla maszyn i aparatów 

o działaniu cięgłym można przedstawić przy pomocy wzoru w postaci 

Al V() J?m . 
1i'em =nA~ LNm 

Dla maszyn i aparatów energetycznych o działaniu cięgłym 

Al V()T/m9. 

17 em = n A kE LNE 

masowych 

(3) 

(4) 

Przy właściwie eksploatowanych maszynach i aparatach wartość współczynnika efek

tywności ich wykorzystania powinna zbliżać się do wartości jeden, tj. 1i'em ~ 1. 

Przy wartości 1i'em znacznie większej od jedności produkt jest niedostatecznie 
obrobiony, co najczęściej obniża jego własności, np. w procesie pasteryzacji przy 

n » 1 produkt nie jest dostatecznie przegrzany, a więc nie jest spełniony pod·cem 
stawowy warunek pasteryzacji, natomiast przy ?em<< 1 produkt jest najczęściej 

obrobiony zbyt intensywnie, co również obniża jego własności, np. w procesie pa

steryzacji przy wartości 1i'em znacznie mniejszej od jedności produkt jest przegrza
ny,z czego wynikaję ujemAe skutki,jak np. przypalenie produktu. 

Właściwy dobór maszyn i aparatów do realizowanych procesów jest szczególnie 

istotny w przemyśle spożywczym, ze względu na wymagania jakościowe stawiane przez 
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produkty . Uwzględniajęc powszechnie znanę zależność dE = edm, po przekształceniu 

wzorów(3)i(4)równanie na określenie jednostkowej energii e zużywanej przez maszy

nę lub aparat na obróbkę jednostki produktu można przedstawić w następujęcej po

staci : 
maszyny i aparaty masowe 

N 17 e 
e=n AkLN' 

rem m m 
(5) 

maszyny i aparaty energetyczne 

e 
(6) 

gdzie: 

A - pole powierzchni przenikania masy i energii, 

A1 - pole powierzchni przekroju poprzecznego strumienia obrabianego produk

tu przemieszczanego. przez organ roboczy maszyny lub aparatu, 

d(m,E) - ilość masy i energii przeznaczonej do obróbki w czasie d~, 

e - energia jednostkowa, 

km ,kE - współczynniki przenikania masy i energii , 
N - moc pobierana przez maszynę lub aparat, 
n - krotność obróbki, 

17em - współczynnik efektywno.ści wykorzystania maszyn i aparatów, 

~m' ?e - współczynniki sprawności masowej i energetycznej maszyn i aparatów, 
q - ciepło jednostkowe, 

Q - gęstość obrabianego produktu, 
v - prędkość przepływu obrabianego produktu przez organ maszyny lub apara

tu. 

Znajomość uniwersalnej metody doboru i oceny efektywności wykorzystania ma
szyn i aparatów umożliwia konstruktorowi ustalenie optymalnych wartości podstawo

wych parametrów maszyn i aparatów , np. powierzchni przenikania masy i energii , 

prędkości przepływu przez organ roboczy maszyny lub aparatu strumienia obrabiane

go produktu itp. oraz optymalnych wartości realizowanych procesów, np. czasu obrób

ki , krotności obróbki itp. 

Przykładowo, na podstawie równania(3)wzór na określenie pola powierzr,hni prze

nikania masy można przedstawić w następujęcej postaci 
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NOWA INTERPRETACJA ZASAD KONSTRUKCJI 

W ostatnim okresie w Polsce opublikowano szereg prac dotyczęcych optymaliza
cji konstrukcji. W pracy [6] przedstawiono cztery podstawowe zasady konstrukcji; 

zasadę optymalnego stanu obciężenia, zasadę optymalnego tworzywa, zasadę optymal

nej stateczności oraz zasadę optymalnych stosunków i wielkości zwięzanych. W pra
cy [lJ sformułowano dwie zasady ogólne i siedem szczególnych zasad konstrukcji. 

Zgodnie z pierwszę zasadę konstrukcja powinna spełniać wszystkie podstawowe wa
runki konstrukcyjne w stopniu nie gorszym od założonego. Zgodnie z drugę zasadę 

konstrukcja powinna być optymalna w danych warunkach ze względu na podstawowe kry

terium optymalizacji. Przytoczono przykłady definicji zasad szczególnych, np. za

sad spełnienia warunku funkcjonalności w stopniu nie gorszym od z góry założone

go. 
Zdaniem autora [ 2 - 5 J maszyny i aparaty przeznaczone sę do realizacji okreś

lonych procesów i na zasadzie sprzężenia zwrotnego w istotny sposób wpływaję na 

realizowane procesy, wręcz stymuluję ich przebieg. Zasadę funkcjonalności kon

strukcji można zdefiniować w następujęcy sposób. Optymalna pod względem funkcjo

nalnym konstrukcja powinna zapewniać warunki stymulujęce optymalny przebieg reali-· 

zowanych procesów. 

NOWA OGÓLNA ZASADA OPTYMALIZACJI PROCESÓW 

W literaturze [ 7 J powszechnie wyodrębnia się cztery ogólne zasady optymaliza

cji procesów, zasadę cięgłości procesu, zasadę przeciwprędu materiałowego i ener

getycznego, zasadę odnawiania powierzchni faz, zasadę stopniowego wykorzystania 

czynników cieplnych. Można wyodrębnić ogólnę zasadę optymalizacji procesów, tzw. 

zasadę właściwego (optymalnego) doboru maszyn i aparatów, którę można zdefiniować 
w następujęcy sposób. Optymalnie prowadzony proces powinien być realizowany przy 

pomocy optymalnie dobranych maszyn, urzędzeń i aparatów. 
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r. ITom~o 

OCHOBbl IIPAKTHY:ECKOfO HCilOJib3OBAHIDi HOBoro YHHBEPCAJibHOro 
METO.ILA IlO.IlEOPA H OUEHKH 3<M>EKTHBHOCTH MAI.IIHH H AIIITAPATOB 

P e 3 10 M e 

B paOoTe npeACTaBneH HOB~~ YHKBepcanbH~~ MeTO~ OOAOopa K o~eHKH 
aqxpeKTKBHOCTK MamKH H annapaToB. CqiopMynHpOBaH aaKOH opOHKKaHHR Ka
ecu H 3HeprHH. B~ae~eH~ MaTeMaTząeCKKe ypaBHeHHR, KOTOp~e ~aIOT B03-
MOXHOCTb ycTaHOBKK OOTKManhHO~ KOpenR~HH Me~~y OCHOBH~MK napaMeTpa
MH Ma• HH H annapaToB K napaMeTpaMH peanH3HpoBaHHhłX npo~eccoa. Cq>op
MynKpoaaHo HOBoe oO~ee npaBHno onTHManHaa~HH npo~eccoa H npe~cTaBne
HO HOBOe oO~RCHeHKe 3aKOHa ~YHK~HOHanbHOCTK KOHCTPYK~HH. 

H. Popko 

INSTRUCTIONS FOR PRACTICAL APPLICATION OF THE NEW UNIVERSAL METHOD 
OF THE SELECTION OF MACHINES AND APPARATA AND EVALUATION OF EFFECTIVENESS 

. OF THE IR USE 

S u m m a r y 

In the article there has been shown a new universal method of the selection 
of machines and apparata as well as the evaluation of the effectiveness of their 
use. The principle of intensity of mass and energy penetration stream has been 
formulated. Mathematical equations have been introduced which enabled optimum car
relations between basie parameters of machines and apparata on one hand and para
meters of realized process on the other hand. A new generał principle of process 
optimalization has been formulated and a new interpretation of construction prin
ciple connected with the functionability condition fulfillment has been presented. 


