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Використання різноманітних засобів здобуття біодизелю з рослинних та тваринни-

цьких жирів як традиційних, так і інноваційних об’єднує найважливіша складова – підтри-

мка процесу етерифікації за рахунок безперервного перемішування підігрітого масла у су-

міші з метанолом та каталізатором  [1]. Вимірювання температури масла щодо підтримки 

процесу етерифікації ускладнено використанням цього сигналу в традиційних системах 

управління у зв’язку із його значною інерційністю.  

Запропоновано підтримувати процес етерифікації без вимірювання температури ма-

сла на основі встановлення енергозберігаючих режимів утилізації теплоти від біодизелю 

щодо підігріву сировини. З цією ціллю використано експертну систему, основою  якої є ди-

намічна підсистема – пластинчастий теплообмінник щодо підігріву масла.[2]. Розроблено 

математичні та логічні моделі у складі експертної системи.  Здобуто як еталонну,  так і фу-

нкціональну інформацію щодо встановлення енергозберігаючих режимів функціонування 

біодизельної  установки. Використання традиційних управляючих систем ускладнено не 

тільки інерційністю сигналу за зміною температури масла, а й управляючими  функціями 

щодо  зміни  витрат теплоносіїв, які повинні бути постійними, бо їх зміна може привести до 

пульсації в системі виробництва палива, що  є неприпустимим. Розроблена ж експертна си-

стема дозволяє на основі оцінки співвідношення виробництва та споживання енергії вста-

новлювати енергозберігаючі режими функціонування шляхом зміни поверхні теплообміну 
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за рахунок включення чи відключення пластин теплообмінника при збереженні постійними 

витрати теплоносіїв. 
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