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Робота присвячена досягненню оптимального режиму сушіння технічного вуглецю с точки зору матеріаль-

них і енергетичних затрат. Був проаналізований технологічний режим сушіння на прикладі сушильного бараба-

ну Кременчуцького заводу технічного вуглецю. В результаті аналізу визначені вхідні, вихідні та впливові пото-

ки для об’єкту сушильний барабан. Кінцевим продуктом сушильного барабану є гранульований технічний вуг-

лець з вказаними показниками якості. Визначено що основним і критичним показником якості при цьому явля-

ється вологість оброблюваної сировини. Вона прийнята за основну фазову змінну розглянутого технологічного 

процесу. Для спрощення математичного опису запропоновано розділити барабан на три зони. У фізичному 

змісті кожна зона прив’язана до свого топкового пальнику. Для покращення точності для кожної зони вибрана 

умовна середина, що дозволяє при отриманні математичного опису зони використовувати три точки. Також 

була визначена бажана фазова траєкторія зміни вологості технічного вуглецю. Для опису процесу сушіння ви-

користані аперіодичні ланки другого порядку для кожної зони. Для підтримки рівня вологості на виході кожної 

зони сушильного барабану використані зонні регулятори. Для забезпечення роботи зонних регуляторів була 

створена імітаційна модель просування порцій технічного вуглецю вздовж сушильного барабану. Ця імітаційна 

модель ґрунтується на розробленій схемі розрахунку ваги випаровуваної вологи на окремій ділянці. Відповідно 

до технологічних умов сформульований критерій якості, який забезпечує оптимальну зміну вологості продукту 

у функції часу. Для забезпечення критерію якості були розроблені етапи роботи топкових пальників та блок-

діаграма розрахунку керуючих впливів для реалізації способу керування процесом сушіння гранульованого 

технічного вуглецю. Працездатність розробленого способу керування підтверджена отриманими графіками 

перехідних процесів регулювання вологості на окремих ділянках (зонах).   

Ключові слова: вологе гранулювання, топкові пальники, зонний регулятор, критерій якості, нормована во-

логість, оптимальна фазова траєкторія. 
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С ПОМОЩЬЮ ЗОННЫХ РЕГУЛЯТОРОВ 
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Работа посвящена достижению оптимального режима сушки технического углерода с точки зрения матери-

альных и энергетических затрат. Был проанализирован технологический режим сушки на примере сушильного 

барабана Кременчугского завода технического углерода. В результате анализа определены входящие, исходя-

щие и влияющие потоки для объекта сушильный барабан. Конечным продуктом сушильного барабана является 

гранулированный технический углерод с указанными показателями качества. Определено, что основным и 

критическим показателем качества при этом является влажность обрабатываемом сырья. Она принята за основ-

ную фазовую переменную рассматриваемого технологического процесса. Для упрощения математического 

описания предложено разделить барабан на три зоны. В физическом смысле каждая зона привязана к своей 

топочной горелке. Для улучшения точности для каждой зоны выбрана условная середина, позволяющая при 

получении математического описания участка использовать три точки. Также была определена желаемая фазо-

вая траектория изменения влажности технического углерода. Для описания процесса сушки использованы апе-

риодические звенья второго порядка для каждой зоны. Для поддержания уровня влажности на выходе каждой 

зоны сушильного барабана использованы зонные регуляторы. Для обеспечения работы зонных регуляторов 

была создана имитационная модель продвижения порций технического углерода вдоль сушильного барабана. 

Эта имитационная модель основывается на разработанной схеме расчета веса испаряемой влаги на отдельном 

участке. Согласно с технологическими условиями сформулирован критерий качества, который обеспечивает 

оптимальное изменение влажности продукта в функции времени. Для обеспечения критерия качества были 

разработаны этапы работы топочных горелок и блок-диаграмма расчета управляющих воздействий для реали-

зации способа управления процессом сушки гранулированного технического углерода. Работоспособность 

разработанного способа управления подтверждена полученными графиками переходных процессов регулиро-

вания влажности на отдельных участках (зонах). 

Ключевые слова: влажное гранулирование, топочные горелки, зонный регулятор, критерий качества, нор-

мированная влажность, оптимальная фазовая траектория. 
 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Як вказано в 1 тех-

нічний вуглець широко використовується в якості 

наповнювача для модифікації механічних, електри-

чних й оптичних властивостей середовища. Основ-

ними сферами використання технічного вуглецю є 

виробництво гумових виробів, еластомерів, пласт-

маси, фарб та чорнил. 

Близько 70% всього виробленого технічного вуг-

лецю використовується у виробництві автомобіль-

них шин, приблизно 20% у виробництві гумовотех-

нічних виробів [2]. 
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Згідно з даними наявними у вільному доступі 

найбільшим виробником технічного вуглецю в 

Україні є Приватне акціонерне товариство «Кремен-

чуцький завод технічного вуглецю» (об’єм вироб-

ництва за минулий рік більше 80 тис. тон 3). 

Технологічний процес отримання технічного ву-

глецю включає в себе наступні етапи виробництва 

3: 

– процес приготування сировинної суміші і по-

дача її в виробництво; 

– процес отримання технічного вуглецю в хіміч-

них реакторах; 

– процес уловлювання технічного вуглецю і тра-

нспортування в ділянку обробки; 

– процес вологого гранулювання і сушіння тех-

нічного вуглецю; 

– процес упаковки технічного вуглецю. 

Для забезпечення транспортування продукції 

споживачам без упаковки в спеціальну тару, вироб-

лений технічний вуглець необхідно гранулювати. 

Грануляція здійснюється шляхом змішування дріб-

нодисперсного вуглецевого порошку з підігрітим 

водно-мелясовим розчином в роторному гранулято-

рі. Після гранули технічного вуглецю сушать для 

видалення зайвої вологи та придбання потрібних 

фізичних властивостей. Таким чином, технологіч-

ний процес сушіння гранульованого технічного 

вуглецю є кінцевим етапом його виробництва перед 

відправкою споживачам [4]. 

Згідно з 5–7 сушка – найбільш складно керова-

на стадія в технологічному ланцюжку, найважливі-

ша з точки зору забезпечення стійкості динаміки 

перехідних процесів і стабільності технологічного 

режиму. Характером її проведення в істотній мірі 

визначаються: гранулометричний склад, вміст пилу, 

і ряд інших важливих для споживача показників. 

У роботі 8 представлений спосіб керування 

процесом сушіння, із застосуванням зворотного 

зв’язку по температурі верхній частині топки для 

регулювання продуктивності пальників початкової і 

середньої частині барабану і зворотним зв’язком по 

температурі техвуглецево-газової суміші на виході 

барабану для регулювання продуктивності пальни-

ків кінцевої зони. 

Недоліком даного способу є неможливість авто-

матично визначити коректні уставки температури 

для регуляторів кожної зони. Це обумовлено відсут-

ністю прямого зв’язку між температурою топкових 

газів і температурою техвуглецево-газової суміші та 

вологістю вихідного продукту. Даний спосіб потре-

бує прийняття суб’єктивних рішень оперативним 

персоналом з вибору уставок температури та їх змі-

ни в процесі формування сталого режиму роботи 

технологічної лінії. Існуючими технічними засобами 

неможливо врахувати наступні фактори, які мають 

вплив на перебіг процесу сушіння: кінетичні влас-

тивості випаровування вологи для поточної марки 

техвуглецю; завантаження техвуглецем кожної умо-

вної зони барабану; калорійність полум’я пальників; 

початкову середню вологість продукту при надхо-

дженні в кожну умовну зону сушильного барабану. 

Мета роботи досягти зниження матеріальних і 

енергетичних витрат на одиницю продукції при 

використанні розробленого способу керування про-

цесом сушіння технічного вуглецю. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. Те-

хнологічна лінія вологої грануляції і сушіння скла-

дається з накопичувальної ємності, пристрою дозу-

вання пиловидного вуглецю, пристрою дозування 

водно-мелясового розчину, гранулятору, сушильно-

го барабану, що обертається всередині топки, при-

строїв вивантаження сухого гранульованого вугле-

цю, системи транспортування і охолодження гото-

вого продукту, системи аспірації і пиловловлювання 

для видалення газів і пиловидного вуглецю із бара-

бана і системи транспортування. 

Утворення вологих гранул відбувається в грану-

ляторі, шляхом інтенсивного перемішування поро-

шкового вуглецю з водно-мелясовим розчином. 

Після волого гранулювання вуглець потрапляє із 

торцевого завантажувального каналу всередину 

сушильного барабану. Сушіння гранульованого 

технічного вуглецю відбувається під час його про-

сування вздовж сушильного барабану, який встано-

влено під нахилом і обертається зі швидкістю 2 – 3,5 

об/хв. Всередині змонтовано полиці, які забезпечу-

ють перемішування гранул і рівномірне випарову-

вання вологи з маси продукту. Основне джерело 

теплової енергії – топкові пальники, що формують 

факели полум’я в нижньої частині топки. Теплова 

енергія передається стінкам барабана через випро-

мінювання і безпосередню теплопередачу. 

Вся волога, що випаровується з гранул, а також 

порошковий вуглець із зруйнованих гранул видаля-

ється системою аспірації через торцевий канал з 

вихідної сторони барабану. Відомі модифікації су-

шильних барабанів, при яких частина топкових газів 

подається всередину барабану для інтенсифікації 

процесів випаровування.  

Сухі гранули вивантажуються з вихідної сторони 

барабана і потрапляють до транспортно-охолоджу-

вальної системи. 

Розглянемо процес сушіння технічного вуглецю 

з позицій системного аналізу (рис. 1). Вхідним по-

током при цьому є сировина для виробництва техні-

чного вуглецю, вихідним – висушений гранульова-

ний технічний вуглець, впливовим фактором – тем-

пература, що створюється пальниками сушильного 

барабану. 

Процес 

сушіння ТВ

Qrm Qbc

Qf

 
Рисунок 1 – Представлення процесу сушіння  

у вигляді «чорної скриньки» 

 

Де: Qrm – об’єм сировини що подається в су-

шильний барабан; Qbc – об’єм готової продукції що 

відповідає вимогам якості; Qf – об’єм палива топко-

вих пальників, що витрачено для сушіння визначе-

ного об’єму сировини Qrm. 

Вимоги якості до вихідного продукту процесу 

сушіння визначені наступним чином. Початкова 

вологість продукту складає 50-52 %, вологість гото-
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вого продукту повинна знаходитись в межах 0,2- 

0,8 %. Коливання вологості вихідного продукту 

спостерігаються внаслідок змінних режимів грану-

ляції, змінного навантаження барабану, роботи з 

різними марками техвуглецю, зміни параметрів 

повітря і режимів горіння пальників. На поточний 

час регулювання полум’я топкових пальників відбу-

вається вручну, ґрунтуючись на показах датчиків та 

досвіді оператора. Відповідно створення автомати-

зованої системи керування роботи топкових пальни-

ків, що забезпечує вказані показники якості вихід-

ного продукту є необхідним. 

По довжині розділимо сушильний барабан на 7 

умовних ділянок (рис. 2): 1.1 та 1.2 – перша третина 

барабану, що обертається всередині топки; 2.1 та 2.2 

– середня третина барабану, що обертається всере-

дині топки; 3.1 та 3.2 – остання третина барабану; 

4.1 – зона вивантаження барабана. Це дозволяє 

спростити модельні розрахунки і структурувати 

процес автоматичного керування.  

Основною вихідною фазовою змінною процесу є 

вологість. В кожній зоні сировина знаходиться ви-

значений проміжок часу. Відповідно процес сушін-

ня можна представити через передавальні ланки, як 

наведено на рис. 3. 

 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2

Зона 1 Зона 2 Зона 3

З
о

н
а 

р
о

зв
ан

та
ж

ен
н

я

 
 

Рисунок 2 – Спрощена схема представлення 

сушильного барабану 

W1(S) W2(S) Wn(S)
f1f0 f2 fn

 
 

Рисунок 3 – Сукупність передавальних функцій 

сушильного барабану 

 

Для кожної ділянки процесу сушіння, представ-

леної передавальною функцією, відомі значення 

вхідної та вихідної нормованих вологостей техніч-

ного вуглецю: f0, f1, f2,…, fn. За цими значеннями 

будується оптимальна фазова траєкторія сушіння.  

Відповідно використання зонних регуляторів, які 

реагують на відхилення фактичної траєкторії сушін-

ня від оптимальної є доцільним.  

Реалізація способу керування починається з ви-

значення бажаної траєкторії зміни вологості продук-

ту в функції довжини барабану та в функції часу 

просування умовної порції продукту по сушильному 

барабану.  

На рис. 4 показаний можливий вигляд такої тра-

єкторії, що дозволяє визначити бажані значення 

вологості в окремих точках. 

Сушильний барабан як об’єкт керування харак-

теризується інерційністю, транспортною затримкою 

в 20-40 хвилин, що ускладнює отримання актуальної 

інформації системою управління про стан вихідного 

продукту, неможливість здійснення прямих вимірю-

вань температури і вологості продукту всередині 

барабана.  

Також спостерігається істотний вплив початко-

вих умов (таких як температура вхідного техвугле-

цю, температура водно-мелясового розчину, почат-

кова вологість) на перебіг процесу сушіння. Мно-

жина каналів управління вимагає їх узгодження і 

диспетчеризації під час формування керуючих 

впливів. 

 

 
Рисунок 4 – Регулювання вологості техвуглецю в сушильному барабані  

на основі аналізу фазових траєкторій 

 

 

 



КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ 

Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 4/2019 (117) 

85 

Модель процесу сушіння в сушильному барабані 

БС-40, що використовується на виробництві ПрАТ 

КЗТВ, у роботі 10 апроксимована аперіодичною 

ланкою другого порядку: 

 
2

1 2

( )
1

k
W s

T s T s


 
.  

Вираз (1) визначає передавальну ланку, яка опи-

сує динаміку зміни вологості умовної порції проду-

кту в часі від витрат палива в топкові пальники од-

нієї умовної зони: 
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200
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4500 600 1
W s
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. (1) 

Крім того, на загальну якість процесу впливають 

витрати палива і плавність випаровування вологи 

(рис. 5).  

Використовуючи розроблену схему розрахунку 

ваги випаровуваної вологи була розроблена іміта-

ційна модель просування порцій техвуглецю вздовж 

сушильного барабану БС-40 (рис. 6). 
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Рисунок 5 – Схема розрахунку ваги випаровуваної 

вологи на окремій ділянці сушильного барабану 
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Рисунок 6 – Модель зміни завантаження і вологості матеріалу по зонам сушильного барабана 

 

Класичний критерій якості, який формально мо-

же описати висунуті умови до процесу має наступ-

ний вигляд 11, 12: 

 

0

2 2 2

1 2( ( ) ( ) ( ) )
kt

t

I q y t q y t u t dt   , (2) 

де t0, tk – відповідно, початковий і кінцевий моменти 

часу проходження умовної порції продукту через 

сушильний барабан; q1, q2 – вагові коефіцієнти, що 

задають ступінь впливу відповідних складових на 

підсумкове значення критерію; y – керована змінна 

(вологість) (%); u – керуючий вплив (витрати пали-

ва) (м
3
/с). 

Перша складова в підінтегральній функції відпо-

відає мінімуму абсолютного відхилення вологості, 

друга – максимуму плавності перехідного процесу 
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(мінімуму похідної вологості), третя – мінімуму 

керуючого впливу (витрат палива). Обґрунтуємо 

наявність другої складової: занадто швидке падіння 

вологості приводить до росту відсотку пересушених 

гранул, що веде до їх руйнування або спікання і 

ускладнюється процес управління. Коефіцієнти q1 і 

q2 коригують ваги перших двох складових щодо 

третього з урахуванням їх важливості і застосовува-

них одиниць виміру. Згідно з відомими технологіч-

ними умовами роботи сушильного барабану у чис-

ловому виді критерій якості має вигляд: 

 

0

2 2 2(0,0035 ( ) 0,08 ( ) ( ) )
kt

t

I y t y t u t dt   . (3) 

Вирази (1) і (3) задають закон оптимальної зміни 

вологості продукту в функції часу. Дану залежність 

можливо масштабувати з урахуванням поточної 

кутової швидкості й отримати закон оптимальної 

зміни вологості в функції довжини барабана.  

На рис. 7 показано можливий вигляд оптимізо-

ваної траєкторії, що дозволяє визначити бажані 

значення вологості в окремих точках. 
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Рисунок 7 – Приклад оптимізованої фазової 

траєкторії зміни вологості у функції часу 

 

Для забезпечення критерію якості (3) необхідно 

сформувати режими роботи топкових пальників. 

При цьому наступні етапи виконуються циклічно. 

Етап 1. Зчитування сигналів, що характеризують 

роботу технологічного потоку: тиск повітря на го-

ріння, температура повітря на горіння, вологість 

повітря на горіння, тиск газу, ступінь відкриття 

пальникових клапанів повітря і газу, витрати поро-

шкового техвуглецю і водно-мелясового розчину в 

гранулятор, температура в окремих зонах топки, 

температура техвуглецево-газової суміші, що вида-

ляється з барабану, температура вихідного грану-

льованого техвуглецю. 

Етап 2. Розрахунок кількості випаруваної рідини 

на кожній ділянці барабану на основі розробленої 

схеми (рис. 5).  

Етап 3. На основі імітаційної моделі (рис. 6) ро-

зрахунок показників продукції (вага матеріалу, тем-

пература речовин і кількість випаровуваної вологи).  

Етап 4. Розрахунок розбіжності між оптималь-

ною і фактичною фазовими траєкторіями сушіння 

(рис. 4). Розугодження вологості для кожної зони 

обчислюється по трьом точкам. Для кожної зони 

можна визначити 3 характерні точки – вологість 

матеріалу на вході в зону, вологість матеріалу в 

середині зони, вологість матеріалу в кінці зони. 

Для регулятора вологості першої зони можна ви-

ділити наступні вхідні сигнали: 

 вологість гранульованого техвуглецю на вхо-

ді в сушильний барабан; 

 вологість техвуглецю на виході ділянки 1.1; 

 вологість техвуглецю на виході ділянки 1.2; 

 початкова вологість техвуглецю, яка була за-

дана під час проведення пошуку оптимальної траєк-

торії; 

 бажана вологість на виході ділянки 1.1; 

 бажана вологість на виході ділянки 1.2. 

Для регулятора вологості другої зони можна ви-

ділити наступні вхідні сигнали: 

 вологість гранульованого техвуглецю на вхо-

ді ділянки 2.1, яка дорівнює вологості на виході 

ділянки 1.2; 

 вологість техвуглецю на виході ділянки 2.1; 

 вологість техвуглецю на виході ділянки 2.2; 

 бажана вологість на виході ділянки 1.2; 

 бажана вологість на виході ділянки 2.1; 

 бажана вологість на виході ділянки 2.2. 

Для регулятора вологості третьої зони можна ви-

ділити наступні вхідні сигнали: 

 вологість гранульованого техвуглецю на вхо-

ді ділянки 3.1, яка дорівнює вологості на виході 

ділянки 2.2; 

 вологість техвуглецю на виході ділянки 3.1; 

 вологість техвуглецю на виході ділянки 3.2; 

 бажана вологість на виході ділянки 3.1; 

 вологість температура вихідного продукту; 

 бажана вологість на виході ділянки 3.2; 

 бажана вологість/температура вихідного про-

дукту; 

 швидкість зміни температури ТУГС. 

Таким чином, можливо для кожної зони розраху-

вати три значення розузгодження вологості (для 

входу в зону, всередині зони, на виході зони): 

 
*

0 0 0dfi fi fi  ,  

 
*

1 1 1dfi fi fi  , (4) 

 
*

2 2 2dfi fi fi  ,  

де 
*

ifi , 
idfi  – значення бажаної й поточної вологості 

відповідно. 

Для кожного регулятора підсумкове розузго-

дження можна розрахувати за наступною формулою: 

 
1 0 2 1 3 2y a dfi a dfi a dfi       , (5) 

де a1, a2, a3 – вагові коефіцієнти, які дозволяють 

обчислити зважене середнє розузгодження. 

Вагові коефіцієнти визначаються емпіричним 

методом на основі модельних експериментів. Про-

понуються наступні значення: a1=0,5, a2=0,7, a3=1. 

Необхідно відмітити, що для третьої зони є дода-

тковий інформаційний параметр – температура тех-

вуглецево-газової суміші (ТУГС), який опосередко-

вано зв’язаний з температурою і вологістю техвуг-

лецю на виході барабану. Похідна температури 

ТУГС прямо відповідає похідній температурі техву-

глецю і зворотна вологості. 
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ПІД-регулятор третьої зони модифікуємо таким 

чином, щоб диференційна складова обчислювалась 

не на основі похідної сигналу розузгодження воло-

гості, а на основі похідної температури ТУГС. Зага-

льний вигляд системи керування пальниками наве-

дений на рис. 8, 9. 

Виходи ПІД-контролерів задають витрати вугле-

водневого палива. Система керування пальниками 

забезпечує відповідну подачу палива і співвідно-

шення паливо-повітря.  

Виконується узгоджене почергове регулювання 

продуктивності топкових пальників починаючі з 

третьої умовної зони топки. 

Періодично результати модельних розрахунків 

стану продукту уточнюються по сигналам фактич-

ної температури вихідного техвуглецю, швидкості 

зміни температури техвуглецево-газової суміші. 

Після виконання повного циклу регулювання для 

трьох умовних зон виконується циклічний повтор 

дій, починаючі із зчитування сигналів, що характе-

ризують роботу технологічного потоку і розрахунку 

кількість випаруваної рідини; якщо виникають ви-

ключні ситуації – запускаються відповідні процеду-

ри їх обробки. 

Перехідні процеси регулювання вологості на 

окремих ділянках (рис. 10) підтверджують працез-

датність запропонованого способу керування. 
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Рисунок 8 – Підсистема керування пальниками на прикладі ділянки 1 (CSS1) 
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Рисунок 9 – Блок-діаграма розрахунку керуючих впливів для реалізації способу керування процесом сушіння 

гранульованого технічного вуглецю 
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Рисунок 10 – Часова діаграма процесу стабілізації вологості техвуглецю  

на виході ділянки 1.2 сушильного барабану 

 

ВИСНОВКИ. В результаті роботи сформульова-

ний метод керування, який відноситься до автомати-

зації хіміко-технологічних процесів і може бути 

використаний під час керування процесом сушіння 

гранульованого технічного вуглецю в барабанних 

сушильних установках з підведенням тепла від топ-

кових газів.  

Розроблений спосіб керування процесом сушіння 

вологого гранульованого технічного вуглецю міс-

тить стабілізацію вологості вздовж сушильного 

барабану ґрунтуючись на попередньому розрахунку 

оптимальної фазової траєкторії. Значення вологості 

ідентифікується спостерігачем стану на основі дос-

тупних технологічних сигналів. 

При цьому використовуються зонні ПІД-

контролери по умовним зонам вздовж барабану, які 

регулюють продуктивність топкових пальників. 

Керуючий вплив на пальники кожної зони розрахо-

вується на основі зваженого розузгодження по 

трьом контрольним точкам між бажаними значен-

нями вологості і поточними, які визначаються на 

основі розрахункової моделі процесу. Для кінцевої 

зони диференційна складова ПІД-контролеру визна-

чається шляхом обчислення похідної температури 

техвуглецево-газової суміші, помножену на коефіці-

єнт диференційної ланки. Знайдена продуктивність 

пальників допомагає визначити ступінь відкриття 

регулюючих клапанів палива і повітря. 

Запропонований спосіб дозволяє здійснювати 

предикторне керування барабанною сушильною 

установкою, яка є об’єктом із суттєвим запізненням. 

Процес регулювання є стійким і достатньо швид-

ким, в цілому підвищується інтегральна точність 

стабілізації вологості готового продукту. 

В результаті досягається зниження матеріальних 

і енергетичних витрат на одиницю продукції у тому 

числі за рахунок зниження кількості некондиційного 

гранульованого вуглецю в процесі сушіння, зни-

ження витрат палива, підвищення продуктивності 

потоку, зниження рівня ручної праці і суб’єктивізму 

у формуванні режимів роботи обладнання шляхом 

визначення актуальних керуючих впливів на топкові 

пальники і стабілізації якості вихідного продукту. 
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CONTROL OF THE DRYING PROCESS OF TECHNICAL CARBON USING ZONE REGULATORS 

I. Konokh, V. Naida, N. Istomina, Y. Krasnopolska 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University,  

vul. Pershotravneva, 20, Kremenchuk, Poltava Region, Ukraine, 39600. Е-mail: icegun.ik@gmail.com 

Purpose. The work is devoted to the achievement of the optimal carbon black drying mode at point of material and 

energy costs. Methodology. The technological mode of drying was analyzed for drying drum of the Kremenchug Car-

bon Black Plant. As a result of the analysis, the incoming, outgoing and affecting flows for the drying drum object are 

determined. The final product of the drying drum is granular carbon black with the specified quality indicators. The 

humidity of the processed raw material was determined as main and critical quality indicator. It is taken as the main 

phase variable of the technological process. The drum was divided into three zones (sections) to simplify the mathemat-

ical description. In the physical sense, each zone is tied to its furnace burner. A conditional center was chosen for each 

zone to improve the accuracy. This allows using three points under obtaining a section mathematical description. Re-

sults. The desired phase trajectory of the carbon black humidity was determined. The second-order aperiodic links for 

each zone were used to describe the drying process. The zone controllers are used to maintain the outlet humidity level 

each drying drum zone. Originality. To ensure the operation of the zone regulators, at the first time, the simulation 

model was created for carbon black portions moving along the drying drum. This simulation model is based on the 

developed scheme for calculating of the evaporated moisture weight in separate sections. Practical value. According to 

the technological conditions, the quality criterion is formulated. This criterion ensures the optimal change of the mois-

ture content of the product as a time function. To ensure the quality criterion, the operation stages of the furnace burners 

were developed. Also the block diagram of the calculation of control actions for implementing the controlling method 

of the granular carbon black drying process was developed. The efficiency of the developed control method is con-

firmed by the obtained graphs of humidity control transient processes at certain sections. 

Key words: wet granulation, furnace burners, zone regulator, quality criterion, normalized humidity, optimal phase 

trajectory. 
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