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Перелік умовних позначень та скорочень
ІПБ – ізопропілбензен;
ДІПБ – диізопропілбензен;
ХТС – хіміко-технологічна система;
Т – температура, оК;
Сi – концентрація, Кмоль/м3;
F – витрата, м3/с;
D – діаметр, м;
L – довжина, м;
V – об’єм, м3;
– швидкість протікання реакції по і-му компоненту;
, с – час;
u – середня лінійна швидкість потоку в реакторі ідеального витіснення, м/с;
l – координата довжини реактора, м;
– час перебування в реакторі, с;
– константи швидкості хімічної реакції;
– радіус реактора, м;
ГДК – гранично допустима концентрація;
С – собівартість;
ОФ – основні фонди;
А – амортизація основних фондів;
– норма амортизації;
Ц – ціна на продукцію (послугу чи роботу);
П – прибуток;
Р – рентабельність;
Тп – термін повернення капіталовкладень;
Е – коефіцієнт економічної ефективності;
ФВ – фондовіддача виробничих фондів;
ФЄ – фондоємність;
ВСТУП
На сьогоднішній день синтез органічних та нафтохімічних продуктів є однією
з найбільш важливих та розвинених областей хімічної технології. Це пов’язано
через цінні хімічні та фізико-хімічні властивості синтезованих речовин. Багато
з них є напівпродуктами, які необхідні для синтезу інших речовин, інші ж вже
є цільовими продуктами.
Етилбензен та ізопропілбензен широко використовуються в хімічній
технології для отримання високооктанових добавок до палива, полімерних
матеріалів та поверхнево-активних речовин.
В останні роки особливо актуальним є розвиток виробництва ізопропілбензену
через його властивості збільшення октанового числа горючих сумішей, що
використовуються двигунами з високим ступенем надуву, наприклад,
авіадвигунами. Проте синтез ізопропілбензену є досить енергозатратним
процесом, що залишає відкриті питання щодо поліпшення якості виробництва
цього продукту.
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Ізопропилбензен C6H5–C3H7– ароматична органічна сполука, безбарвна
горюча рідина з запахом бензину, що отримується алкілуванням бензену
пропіленому присутності рідкого каталізатора хлориду алюмінію.
На виробництво ізопропілбензену щорічно відходить 7-8% синтезу
промислового пропілену.
Також в процесі алкілування бензену пропіленом утворюється побічний
продукт диізопропілбензен, проте, за допомогою процесу трансалкілування, з
нього також можна отримати ізопропілбнезен.
В Україні, на сьогоднішній день, ізопропілбензен не виробляють, так як для
його виробництва необхідні великі енергетичні затрати [1].
Метою даного проекту є комп’ютерний розрахунок схеми виробництва
ізопропілбензену, алкілуванням бензену пропіленом.
1 Технологічна схема отримання ізопропілбензeну
Промисловий процес алкілування бензену пропіленом відбувається в реакторі
алкілування за наявності рідкого каталізатору AlCi3 та надлишку бензену. В
наслідок реакції утворюється ізопропілбензeн з домішками які потребують
відділення.
Реакція утворення ізопропілбензeну:
C6H6 + C3H6 = C6H5-C3H7
(1.1)
В реакторі алкілування також протікає побічна реакція, в результаті якої
утворюється диізопропілбензeн:
C6H5-C3H7 + C3H6 = C3H7-C6H4-C3H7
(1.2)
Реакція 1.2 є малоймовірною, проте, в залежності від умов, на виході з
реактору присутня значна кількість диізопропілбензeну [2].
Основними стадіями процесу алкілування є:
1) підготовка сировини (нагрів бензену та осушення бензену з рециклу);
2) безпосередньо алкілування у реакторі;
3) відділення домішок та охолодження ізопропілбензену.
1.1. Підготовка сировини
Свіжий бензен, разом з бензеном, що повертається зі стадії розділення (стадія
розділення на схемі не вказана), надходить у колону 3, призначену для осушки
бензену азеотропною ректифікацією. В схемі, пропілен, з домішками пропану
до 10%, змішують з бензеном. Низькокипляча азеотропна суміш бензену з
водою конденсується в конденсаторі 4 і розділяється в сепараторі 5 на два
шари. Воду з розчиненим у ній бензеном відводять (її можна використовувати
для промивання реакційної маси), а бензений шар стікає на верхню тарілку
колони 3 для зрошення. Осушений бензен з куба колони 3 у теплообміннику 2
підігріває бензен, що йде на осушку, і попадає в збірник 8, звідки насосом
безупинно накачується в алкілатор 9. Температура суміші перед входом в
алкілатор становить 100 °С.
Каталітичний комплекс готують в апараті 6 з мішалкою і сорочкою для
обігріву парою. У нього завантажують поліалкілбензени (ПАБ) або суміш
бензену та поліалкілбензену (приблизно у співвідношенні 1:1) і хлорид
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алюмінію (1 моль на 2,5–3,0 моль ароматичних вуглеводнів), після чого при
нагріванні та перемішуванні подають хлорпохідне. Приготований комплекс
періодично вводять в алкілатор.
1.2. Алкілування у реакторі
Реакція проводиться у безперервно діючій колоні-алкілаторі 9 з гарячим
сепаратором 12 для відокремлювання каталітичного комплексу і зворотним
конденсатором 10 для повернення випаруваного бензену і відводу тепла.
Олефін надходить у низ колони, попередньо проходячи витратомір. Бензен з
ємності 8 надходить у низ алкілатора, як і конденсат з конденсатора 10. На
виході з колони ми отримуємо суміш речовин, які потребують розділення для
отримання цільового продукту. Непрореагований бензен та поліалкілбензени,
які ми отримуємо на стадіях розділення поертаються назад в алкілатор 9 на
рецикл.
1.3. Виділення домішок з ізопропілбензену
Відділення домішок від ізопропілбензену здійснюється за допомогою
промивних колон, в кожній з яких ми відділяємо домішки в залежності від їх
фізичних властивостей, а саме взаємодію з речовиною якою промивають. Так
як в алкілаторі 9 реакція проходить за температури близької до температури
кипіння бензену, у верхній частині алкілатора утворюються гази з вмістом
бензену, поліалкілбензену та каталітичного комплексу. Ці пари
направляютсья в конденсатор 10 для відокремлення бензену від каталітичного
комплексу. З нього зібраний бензен подаєтсья на рекцикл, а остача послідовно
промиваєтсья в 2-ох промивних колонах. Гази промиваються спочатку
поліалкілбензенами в колоні 13 для відокремлення залишків бензену, а потім,
в колоні 14 водою для відділення соляної кислоти від залишків газу.
Отриманий газ є горючим і може використовуватись далі як топковий газ.
Отриманий бензен з колони 13 відправляється на рецикл в алкілатор 9.
Вуглеводневий шар, що відбирається після сепаратора 12, складається з
бензену, моно- і поліалкілбензенів. У ньому присутні у невеликій кількості
також інші гомологи бензену, що утворились за рахунок домішок олефінів у
вихідній фракції або шляхом часткової деструкції алкільної групи під дією
АlС13.
При синтезі етил- та ізопропілбензeнів реакційна маса містить 45–55 %
бензену, 35–40 % моноалкілбензену, 8–12 % диалкілбензену і до 3 % більш
високоалкільованих сполук, побічних продуктів і смол. Вся ця суміш
проходить водний холодильник 15 і додатково відстоюється в холодному
сепараторі 16, звідки каталітичний комплекс періодично повертають в
алкілатор. Алкілат після цього скеровують на очищення від розчиненого
хлориду водню і хлориду алюмінію. Із цією метою суміш промивають у
системі протитокових колон 17 і 18 спочатку водою, а потім NaOH.
Нейтралізована суміш вуглеводнів (алкілат) надходить на ректифікацію.
Продукти реакції розділяють у кількох безперервно діючих ректифікаційних
колонах (на схемі не зображено). У першій відганяють бензен і воду, що
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розчинилася у вуглеводнях на стадії промивання. У наступній колоні у вакуумі
відганяють фракцію, що містить в основному цільовий продукт, проте з
домішками найближчих гомологів бензену. Її піддають додатковій
ректифікації з виділенням технічного етил- або ізопропілбензeнів. Кубова
рідина другої колони містить поліалкілбензени з домішками продуктів
осмолення, які утворюються під дією А1С13. Поліалкілбензени відганяють у
вакуумі від смол і використовують для абсорбції бензену з газів, що відходять,
і приготування каталітичного комплексу. Через ці проміжні операції
поліалкілбензени знову повертають в апарат 9, де їх піддають деалкілюванню.
Вихід цільового продукту з урахуванням всіх втрат досягає 94–95 % при
витраті 5–10 кг А1С13 на 1 т моноалкілбензену.
Загальний вигляд схеми алкілування бензену пропіленом представлена на рис.
1.1.
В реакторі внаслідок екзотермічної реакції алкілування піднімається
температура, тому в сорочку реактора необхідно подавати воду для
охолодження суміші, та підтримки температури 90 - 100 °С.
Рисунок 1.1 – Технологічна схема отримання ізопропілбензeну
насоси; 2) теплообмінник; 3) колона осушки бензену;
4, 10) конденсатори; 5) сепаратор; 6) апарат для одержання каталітичного
комплексу; 7) кип’ятильник; 8) збірник;
9) алкілатор; 11) газовідокремлювач; 12, 16) сепаратори; 13) абсорбер; 14)
водний скрубер; 15) холодильник; 17, 18) промивні колони
Після чого вихідний потік з реактора нагрівають до 150 °С в гарячому
сепараторі 12 для відділеня непрореагованого бензену. Бензен подають на
рецикл, а залишок направляється далі в водний холодильник 15. Вся ця суміш
містить 45–55 % бензену, 35–40 % моноалкілбензену, 8–12 % диалкілбензену
і до 3 % більш високоалкільованих сполук, побічних продуктів і смол.
Після охолодження в холодильнику 15 суміш додатково відстоюється в
холодному сепараторі 16, звідки каталітичний комплекс періодично
повертають в алкілатор. Алкілат після цього скеровують на очищення від
розчиненого хлориду водню і хлориду алюмінію. Із цією метою суміш
промивають у системі протитокових колон 17 і 18 спочатку водою, а потім
водним лугом. Нейтралізована суміш вуглеводнів (алкілат) надходить на
ректифікацію.
Продукти реакції розділяють у кількох безперервно діючих ректифікаційних
колонах (на схемі не зображено). У першій відганяють бензен і воду, що
розчинилася у вуглеводнях на стадії промивання. У наступній колоні у вакуумі
відганяють фракцію, що містить в основному цільовий продукт, проте з
домішками найближчих гомологів бензену. Її піддають додатковій
ректифікації з виділенням технічного етил- або ізопропілбензeнів. Кубова
рідина другої колони містить поліалкілбензени з домішками продуктів
осмолення, які утворюються під дією А1С13. Поліалкілбензени відганяють у
вакуумі від смол і використовують для абсорбції бензену з газів, що відходять,
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і приготування каталітичного комплексу. Через ці проміжні операції
поліалкілбензени знову повертають в апарат 9, де їх піддають деалкілюванню.

2 Розрахунок матеріальних балансів процесу виробництва ізопропілбензeну
2.1. Виконання структурного аналізу ХТС
Спершу складемо таблицю відповідності апаратів до потоків для того, щоб
далі сформувати структурну схему потоків та апаратів. Виходячи з
технологічної схеми можна скласти структурну (рис.2.1), яка складається з
одинадцяти апаратів, які впливають саме на матеріальні баланси синтезу
ізопропілбензeну, а саме:
1 – змішувач; 2 – алкілатор; 3 – конденсатор; 4 – газовідокремлювач; 5 –
абсорбер; 6 – водний скрубер; 7,9 – сепаратори; 8 – холодильник; 10,11 –
промивні колони.
Таблиця 2.1 Формалізація задачі ХТС
Рисунок 2.1 - Структурна схема процесу отримання ізопропілбензeну
Нижче наведено етапи структурного аналізу структурної схеми на рис. 2. 1.
Формуємо матрицю суміжності А.
Проводиться з використанням програмного пакету MathLab:
>> A = [
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0; 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0;
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0; 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;
0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0; 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0; 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0;
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1; 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;];
A=
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

За допомогою алгоритму покриття визначаємо комплеки системи. Для
цього необхідно звести матрицю суміжності А послідовно в степені 2-11, а
потім логічної їх помножити. Як наслідок отримаємо матрицю шляхів С.
>> C=[A|A^2|A^3|A^4|A^5|A^6|A^7|A^8|^A^9|A^10|A^11]
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C=
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0

Для виділення наявних комплексів необхідно створити матрицю D:
>> D=C&C'
D=
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0

1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0

1 1 1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 0 1 1 1 0 0
1 1 1 0 1 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
З результатів можна зробити висновок, що в схемі буде 1 комплекс:
K1=(1, 2, 3, 4, 5, 7 8 9)
Далі може бути сформована попередня послідовність розрахунку з
комплексів: ППРС = [К, 6, 10, 11 ]
Для побудови прадерева комплексу складемо таблицю суміжності:
Таблиця 2.2 Таблиця суміжності для K
Будуємо прадерево комплексу:
Рисунок 2.2 - Прадерево комплексу
З прадерева виділяємо 4 контури з рециклом:
2–3–4–2
2–3–4–5–2
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2–7–2
1–2–7–8–9–1
Таблиця 2.3 Матриця контурів K
Максимальні степені входження дуг f = 2 при однаковій параметричності. Це
означає, що контури не мають спільних дуг і будь-яка дуга може бути
розірваною. Тому для розриву було обрано контури 2-3 та 2-7.
Отримана ОМРД = {(2,3),(2,7)}
Рисунок 2.2 - Структурна схема процесу з розірваними зв’язками
Розірвавши обрані дуги, отримаємо послідовність розрахунку схеми:
ОПРС = (7, 8, 9, 3, 4, 5, 1, 2, 6, 10, 11)
2.2. Розрахунок матеріального балансу в середовищі ChemCad
У даному розділі виконується комп’ютерний розрахунок матеріальних
балансів процесу отримання ізопропілбензeну, визначення загальних та
покомпонентних витрат, складів потоків.
Для комп’ютерного розрахунку матеріальних балансів використовувалось
спеціалізоване середовище ChemCad 6.3.1. Розроблена схема наведена на
рисунку 2.4. При складанні матеріального балансу використовувались лише ті
апарати, що впливають на матеріальний баланс. Результати розрахунку
матеріального балансу схеми наведено в таблицях 2.5 – 2.13.
Рисунок 2.4 - Схема отримання ізопропілбензену в ChemCad 6.3.1
Під час розробки схеми було обрано відповідні апарати, які найбільш точно
відображають властивості реальних апаратів.
Список використаних блоків та пов’язаних матеріальних потоків наведені в
таблиці 2.4.
Опис блоків бібліотеки моделей:
Simple heat exchanger – теплообмінний апарат. Використовується для
теплообмінних процесів.
Mixer – змішувач, змішує декілька потоків між собою. На виході маємо
результуючий потік.
Component separator - сепаратор. Використовується для розділення
потоків.
Kinetic Reactor – кінетичний реактор. Реактор для моделювання
складних послідовних реакцій.
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Таблиця 2.5 –Матеріальний баланс по вхідним потокам (кг/год)
Таблиця 2.6 – Загальний матеріальний баланс по вихідним потокам (кг/год)
Таблиця 2.7 – Матеріальний баланс змішувача (кг/год)
Таблиця 2.8 – Матеріальний баланс алкілатора (кг/год)
Таблиця 2.9 – Матеріальний баланс сепаратора 5 (кг/год)
Таблиця 2.10 – Матеріальний баланс сепаратора 7 (кг/год)
На основі отриманих результатів можна зробити висновок, що матеріальний
баланс процесу синтезу ізопропілбензeну в спеціалізованому середовищі
ChemCad 6.3.1 розрахований вірно. Результати розрахунків приведені у
додатку А.

3 Комп’ютерний розрахунок трубчатого реактора
3.1. Технічне завдання на розробку обчислювального модуля
Розрахунковий модуль призначений для комп’ютерного моделювання
процесу синтезу ізопропилбензену в трубчатому реакторі.
Вихідними даними для розрахунку є:
Початкова концентрація бензену (кмоль/м3).
Початкова концентрація пропілену (кмоль/м3);
Константа швидкості реакції (м3/[кмоль*с]);
Максимальний час проведення реакції (с);
Об’ємний видаток суміші (м3/год.);
Діаметр апарату (м);
Крок інтегрування (м);
Вимоги до програмного модулю:
Наявність більше однієї форми для зручного представлення результатів;
Наявність полів для вводу даних користувачем;
Наявність довідки;
Програмний модуль повинен виводити отримані розрахунки на форму;
Можливість формування та збереження звіту за бажанням користувача;
Передбачити блокування кнопок, що не можуть виконати розрахунки
без введення необхідних даних;
Наявність меню та панелі інструментів для зручнішої роботи в програмі.
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Середовище для реалізації розрахункового модуля MS Visual Studio 2017.
3.2. Математична модель синтезу ізопропілбензену
Алкілування – хімічна реакція, внаслідок якої до органічного ядра
приєднується алкіл (метил, етил, бутил пропіл та ін.). Реакцію алкілування
бензолу пропіленом проводять при температурі 100 °С.
Цей процес здійснюється в реакторах різних конструкцій. В більшості
випадків реакцію алкілування проводять в трубчастих реакторах. Такі
реактори мають просту конструкцію, що робить їх дешевими у виготовленні
[3].
Реакція відбувається у трубчастому реакторі, в якому проходить процес
утворення ізопропилбензену (3.1):
C6H6 + C3H6 = C6H5-C3H7 (3.1)
Процес синтезу є автотермічним, тобто характеризується значним виділення
енергії, проте за рахунок випаровування високолетючих речовин (бензен,
пропілен) відбувається охолодження речовин в реакторі. Як наслідок можна
вважати що процес протікає за сталої температури 100 °С. Вважаючи
температуру сталою, можна зробити припущення що реактор працює в
ізотермічному режимі [1].
Математичне
моделювання
трубчастого
реактора
отримання
ізопропилбензену проводиться з урахуванням наступних допущень:
гідродинамічний режим в апараті – ідеальне витіснення;
реакційна маса рухається уздовж осі потоку, з витісненням наступних
шарів;
реакція відбувається на стаціонарному шарі каталізатора;
реактор працює в ізотермічному режимі.
Процес синтезу ізоприпилбензену протікає в присутності рідкого каталізатора
AlCl3 при температурі 373 К та атмосферному тиску [6]. Рівняння кінетики
процесу має наступний вигляд (3.2) [3]:
(3.2)
Початкові умови на вході до реактора при t = 0:
{█(C_A0=8@C_B0=3.5@C_D0=0)┤
де t – час проведення реакції, с; СА0, СВ0, СD0 – початкові концентрації
компонентів на вході в реактор, л/(моль*с).
Константа швидкості реакції визначається за формулою (3.3) [3]:
k_1=6510·e^((-52564)/(R*T))
(3.3)
де Е = -52564, це значення розраховане з урахуванням впливу каталізатора.
Розв’язком даної системи диференційних рівнянь є розраховане значення
концентрацій компонентів в залежності від часу перебування в реакторі.
Відповідно до технології синтеху бензен має бути в надлишку, тому час
перебування в реакторі визначається часом повного використання пропілену
CB→0 (рис. 3.1).
Рисунок 3.1 – Графік зміни концентрації за часом проведення реакцій
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Виходячи з графіку зміни концентрацій, приблизний час проведення реакції
становить: τ 3000 с.
Знаючи час проведення реакції та об’ємний видаток на вході в реакторі можна
визначити довжину реактора за формулами (3.4, 3.5):
V=w*τ
(3.4)
L=V/(3.14*r^2 )
(3.5)
де V – об’єм реактора, м3; w – об’ємний видаток реактора на вході в реактор,
м3/с; L – довжина реактора, м; r – радіус робочої частини реактора, який
визначається за формулою r = d/2, м; d – діаметр робочої частини реактора,
вибраний із стандартних розмірів, м.
Так як реактор в процесі алкілування використовуєтся трубчатий реактор, що
працює в ізотермічному режимі, можна зробити висновой що найкращою
моделлю є модель ідеального витіснення.
Для реактора ідеального витіснення (РІВ) приймемо наступні припущення [6]:
Довжина реактора набагато більша за його діаметр;
Кожна частинка потоку рухається тільки в одному напрямі по довжині
реактору, зворотне перемішування відсутнє;
Розподіл речовин в поперечному перерізі рівномірний;
Кожен елемент елементарного об’єму рухається по довжині реактору
без поперечного перемішування.
В реакторі ідеального витіснення приймається припущення, що реакційна
суміш рухається без змішування вздовж потоку при рівномірному розподілі
реакційної маси у напрямку перпендикулярному рухові. Час перебування в
реакторі усіх часток однаковий і дорівнює відношенню об'єму реактору до
об'ємної витрати речовини [2].
Рівняння матеріального балансу для реактора ідеального витіснення в
загальному випадку має вигляд (3.6):
(3.6)
де
– швидкість протікання реакції по і-му компоненту; –
концентрація і-го компонента, л/(моль*с); – час проведення реакції, с; U середня лінійна швидкість потоку в реакторі ідеального витіснення, м/с; l координата довжини реактора, м.
Так як реакція відбувається при постійній температурі, і як наслідок швидкість
реакції не змінюється в часі, ми можемо використати статичний режим в
моделі ідеального витіснення (3.7) [1]:
(3.7)
У статичному ізотермічному режимі процес у реакторі ідеального витіснення
достатньо описати рівняннями покомпонентного матеріального балансу.
Математична модель має наступний вигляд (3.8):
{█((dC_A)/dl=〖Wr〗_A/u=(-k_1*C_A*C_B)/u@(dC_B)/dl=〖Wr〗_B/u=(k_1*C_A*C_B)/u@(dC_D)/dl=〖Wr〗_D/u=(k_1*C_A*C_B)/u)┤
(3.8)
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При початкових умовах:
{█(C_A0=8@C_B0=3.5@C_D0=0)┤
де СА0, СВ0, СD0 – початкові концентрації компонентів на вході в реактор,
л/(моль*с).
Розв’язоком математичної моделі трубчатого реактора ідеального витіснення
буде визначення концентрацій компонентів по довжені реактора (рис. 3.2).
Рисунок 3.2 – Графік зміни концентрації за часом проведення реакцій
Розрахунки проводилося в програмі MathCad, і наведені в додатку А.
Відповідно до завдання був розроблений програмний модуль на мові
програмування С++ в середовищі MS Visual Studio 2017, який обраховує
конструкційні параметри трубчатого реактора за математичною моделлю
вказаною вище.
3.3 Технічне завдання на програмний модуль
Розрахунковий модуль призначений для комп’ютерного моделювання
процесу синтезу ізопропилбензену в трубчатому реакторі.
Вихідними даними для розрахунку є:
Початкова концентрація бензену (кмоль/м3).
Початкова концентрація пропілену (кмоль/м3);
Константа швидкості реакції (м3/[кмоль*с]);
Максимальний час проведення реакції (с);
Об’ємний видаток суміші (м3/год.);
Діаметр апарату (м);
Крок інтегрування (м);
Вимоги до програмного модулю:
Наявність більше однієї форми для зручного представлення результатів;
Наявність полів для вводу даних користувачем;
Наявність довідки;
Програмний модуль повинен виводити отримані розрахунки на форму;
Можливість формування та збереження звіту за бажанням користувача;
Передбачити блокування кнопок, що не можуть виконати розрахунки
без введення необхідних даних;
Наявність меню та панелі інструментів для зручнішої роботи в програмі.
Середовище для реалізації розрахункового модуля MS Visual Studio 2017.
3.4 Програмний модуль для моделювання процесу абсорбції
Відповідно до технічного завдання було розроблено алгоритм
обчислювального модуля. Програмний код обчислювального модуля
розроблено в середовищі Visual Studio C++ (Додаток Б).
Структура обчислювального модуля:
Файли форм – MyForm1.h – MyForm3.h
Файл проекту – DiplomaProject.
Основні елементи програмного модуля наведено в таблиці 3.1.
Таблиця 3.1 – Основні елементи обчислювального
Розроблений програмний модуль містить в собі наступні обробники подій:
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Таблиця 3.2– Обробники подій обчислювального модуля
Даний програмний модуль можна використовувати для перевірки розрахунку
будь-якого екзотермічного трубчатого РІВ, в якому протікає реакція типу А +
В => D.
Код розробленого програмного модуля приведений в Додатку В.
3.5 Інструкція користувачу програмного продукту
Програмний модуль призначений для розрахунку трубчатого реактора, що
працює в екзотермічному режимі та при постійному тиску та температурі,
призначений для моделювання перебігу процесу алкілування бензену
пропіленом з утворенням ізопропілбензену.
Графічний інтерфейс користувача наведено на рисунку 3.4.
Рисунок 3.4 – Головне вікно програми
Вкладка «Загальна інформація» містить дані про речовину що синтезують.
Вкладка «Схема в ChemCad», містить зображення технологічної схеми
виробництва, побудованої в середовищі ChemCad (Рис. 3.5).
Вкладка «Дані для введення» являє собою форму для введення вхідних даних
користувачем (рис. 3.6). Від користувача очікується введення наступних
даних:
початкові концентрації вхідних речовин, кмоль/м3;
значення константи швидкості реакції, м3/(кмоль*с);
максимально допустимий час проведення реакції, (с);
об’ємний видаток суміші на вході м3/год.
час перебування суміші в реакторі, с;
діаметр реактору, м;
крок інтегрування, м.
Рисунок 3.5 – Технологічна схему виробництва ізопропілбензену
Рисунок 3.6 – Вкладка «Дані для введення»
Для початку обчислення слід натиснути на кнопку запуску розрахуну, або
натиснути відповідний пункт меню на панелі інструментів. Після успішної
валідації введених даних розраховані результати будуть виведені на форму
представлення результатів (рис. 3.7).
Рисунок 3.7 – Результати розрахунку програми
Розрахунок тако передбачає побудову графіку залежності концентрацій
речовин, що беруть участь у реакції, від часу проведення реакції та від
довжини трубчатого реактора (Рис. 3.8-3.9).
Рисунок 3.8. – Графік залежності концентрацій речовин від часу
Рисунок 3.9. – Графік залежності концентрацій речовин від довжини реактора
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Також в програмі присутнє меню довідки на яку можна перейти натиснувши
відповідну кнопку на панелі інструментів (Рис. 3.10).
Рисунок 3.10 – Вікно довідки
Також в програмному додатку реалізована можливість збереження даних для
подальшого відновлення в наступному сеансі роботи, та формування звіту про
роботу програми. Після цього програма відкриє вікно, де потрібно сказати
місце і назву файлу для збереження (рис 3.11).
Рисунок 3.11 – Діалог збереження результатів роботи програми
Також можливо зберегти дані розрахунків (рис. 3.12).
Рисунок 3.12 – Меню збереження інформації
Після закінчення розробки програмного модуля було виконано повторний
розрахунок трубчатої колони для синтезу ізопропилбензену.
Для нормального проходження процесу, потрібно контролювати умови
протікання процесу. Виходячи з того, що процес протікає при постійній
температурі, в визначеним видатком сумішей та інших характеристик є
доцільним автоматизувати дане виробництво. Приклад схеми автоматизації
приведений в наступному розділі.
4 Автоматизація технологічної схеми процесу виробництва ізопропілбензену
4.1 Аналіз параметрів технологічної схеми
Забезпечення необхідного рівня автоматизації виробництва є одним із
найважливіших етапів його проектування, так як це дозволяє забезпечити
необхідний контроль виробництва, раціональне використання ресурсів,
зменшити затрати на використання ручної праці за шкідливих умов праці.
Забезпечення відповідного рівня автоматизації є найбільш актуальним для
хімічних виробництв, так як на них найчастіше присутні вогне- та
вибухонебезпечні речовини, присутні умови екологічної небезпеки, а також
протікають енергомісткі процеси, що потребують оптимізації.
Так як в процесі виробництва ізопропілбензену присутні хімічно небезпечні
речовини, а сам процес потребує значних матеріальних і енергетичних затрат,
то для надійної та вигідної експлуатації апаратів, підтримки оптимальних
технологічних параметрів, раціонального використання обладнання розробка і впровадження системи автоматизації є дуже важливою.
Аналіз технологічної схеми показав, що для протікання процесу за технічним
регламентом, забезпечення виходу продукту необхідної якості та в необхідній
кількості критично важливим є контролювати наступних параметрів:
температуру в апаратах та трубопроводах;
витрату речовин що приймають участь у синтезі, нагрівних та
холодильних агентів, допоміжних речовин для промивки та відділення
цільового компоненту;
співвідношення витрат бензолу і пропілену (15:7,3);
рівень в збірнику;
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концентрацію віддувних газів та концентрацію речовин у вихідних
потоках на різних стадіях очистки від домішок.
Головними параметрами що підлягають автоматизації є контроль за вхідними
параметрами (витрата та температура), підтримка робочого рівня в збірнику,
контроль за вихідними параметрами (витрата та температура), контроль
концентрації домішок в трубопроводах, а також засоби сигналізації виходу
системи з нормального функціонального стану.
На підставі аналізу технологічної схеми було визначено необхідний рівень
автоматизації виробництва, обрано об’єкти автоматизації, обрано регульовані
і регулюючі параметри, визначено параметри контролю, для яких було
визначено необхідну точність вимірювання та діапазон можливих значень.
4.2 Визначення параметрів автоматизації
Для безпечної роботи схеми, підтримання робочих параметрів, отримання
цільового продукту і попередження аварійної ситуації було обрано наступні
параметри регулювання, які наведені у таблиці 1.
Таблиця 1 – Параметри регулювання та контролю виробництва
На основі даних, наведених в таблиці 1, розроблена схема автоматизації
процесу отримання ізопропілбензену включає в себе 6 контурів контролю
температури, 6 контурів контролю витрати, 1 контур контролю та
регулювання рівня, 3 контури сигналізації, 23 контури показання витрат, 5
контурів показання та контролю концентрації та 3 контури
ввімкнення/вимкнення насосів.
Засоби автоматизації підбирають, враховуючи особливості технологічного
режиму. При цьому слід дотримуватися наступних правил:
для регулювання однакових параметрів технологічного процесу
застосовуємо однотипні засоби автоматизації;
клас точності приладів повинен відповідати технологічним вимогам;
діапазон вимірювання приладів повинен відповідати діапазону
технологічних параметрів, що регулюються.
Засоби автоматизації вибрані по [7 - 13] та зведені в специфікації (Додаток Д).
4.3 Опис схеми автоматизації
Контроль температури
В якості вимірювальних приладів температури було обрано термоелектричні
перетворювачі опору марки ТСПУ-0289 (поз. 4-1, 8-1, 14-1, 17-1, 22-1, 34-11)
з діапазоном вимірювання температури від 0 до 200˚С, що призначенні для
вимірювання температури у рідких, газоподібних та сипучих речовинах
шляхом перетворення опору в уніфікований сигнал 4-20 мА. Далі сигнал
подається на електричний ПІД-регулятор марки МТМ 620 (поз. 4-2, 8-2, 14-2,
17-2, 22-2, 34-2), який посилає корегуючий сигнал на регулятор керування
витратою МЕО-40/10 (поз. 4-3, 8-3, 14-3, 17-3, 22-3, 34-3), який:
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у контурі 4: змінює подачу гріючої водяної пари в кип’ятильник 5, тим
самим регулює температуру вхідної суміші в реактор та степені осушки
бензену;
у контурі 8: змінює подачу охолоджуючої води в конденсатор 7, тим
самим регулює температуру в конденсаторі для ефективного охолодження
бензену відповідно до вхідної витрати;
у контурі 14 змінює подачу охолоджуючої води в конденсатор 10, тим
самим регулює температуру в конденсаторі для ефективного охолодження
прореагованої суміші відповідно до вхідної витрати;
у контурі 17: змінює витрату гріючої пари для гарячого сепаратора 13,
тим самими регулює постійну температуру в сепараторі для ефективного
відділення продуктів реакції від непрореагованих речовин.
у контурі 22: змінює подачу холодної води, тим самим регулює
температуру в холодильнику для відстоювання та цільового компоненту з
домішками;
у контурі 34: змінює подачу гріючої води в змішувач, тим самим
регулює температуру каталітичного комплексу що подається на вхід в
алкілатор;
Контроль витрати
Для контролю витрати використовується звужуючий пристрій – діафрагма
(поз. 1-1, 5-1, 6-1, 9-1, 11-1, 12-1, 13-1, 15-1, 16-1, 18-1, 19-1, 20-1, 21-1, 23-1,
24-1,25-1, 27-1, 29-1, 31-1, 33-1, 35-1, 36-1, 37-1, 38-1, 39-1), виготовлена
зі сталі марки 12Х18Н10Т, а саме:
в контурах: 6, 13, 15, 16, 23, 25, 27 – діафрагма камерна ДКС 0,6-100 з
діаметром умовного проходу 100 мм;
в контурах: 5, 9, 11, 12, 20, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 35, 33, 36, 38 – діафрагма
камерна ДКС 0,6-150 з діаметром умовного проходу 150 мм;
в контурах: 1, 18, 39 – діафрагма камерна ДКС 0,6-175 з діаметром
умовного проходу 175 мм;
З витратоміра сигнал поступає на дифманометр мембранний безшкальний
ДМ-3583 М (позиція 2 в кожному контурі вимірювання витрат), вихідний
сигнал якого є вхідним на прилад контролю РП 120 - 30 (позиція 3 в кожному
контурі вимірювання та контролю витрати), після чого сигнал подається на
виконавчий механізм МЕО-40/10.
В контурах показання витрати сигнал з дифманометра поступає на
показуючий автоматичний прилад РП 120 – 20.
В результаті виконавчий механізм:
в контурах: 1, 3, 9, 11 – регулює подачу бензолу в алкілатор
регулюванням витрати потоку бензолу зі складу, подачею бензолу на осушку
та подачею бензолу зі збірника в реактор;
в контурі 4, 17, 22: регулює температуру в теплообмінниках;
в контурах 18, 34, 23, 24, 25, – регулює витрату агентів та температуру
каталітичного комплексу.
в контурі 20 – регудює подачу олефіну в алкілатор.
в контурах 22, 12 – регулює подачу холодного агенту в конденсатори.
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в контурах 30, 32, 26, 28 – регулює подачу рідин для відбирання
домішок в абсорбері, скрубері та промивних колонах.
Контроль рівня
Для контролю рівня в збірнику встановлений комплект регулювання рівня
САУ-М6 (поз. 10-1, 10-2), який включає в себе кондуктометричний датчик та
електронний регулятор рівня рідини ЕРСУ-3. Даний комплект призначений
для показання рівня рідини. При досяганні верхнього рівня прилад сигналізує
про це.
Показання концентрації
Для показання та контролю значення концентрації речовин в потоці
розроблено контур, що містить датчик GS133 (поз. 3-2, 3-3, 26-2, 26-3, 28-2,
28-3, 30-2, 30-3, 32-2, 32-3), що складається з підсилювача сигналу,
реєстратора та показувального приладу. Датчик через кожні 2 секунди передає
сигнал на цифровий показувальний прилад, на якому відображається поточне
значення концентрації в речовини в потоці.
Показання та сигналізація тиску
Для показання, реєстарції та сигналізації значення тиску в трубопроводах та
апаратах було розроблено контури, що містять пристрій KIMO CP 204-MO
(поз. 7-1, 7-2, 2-1, 2-2), що складається з предатчика типу СР 100 (поз. 2-1, 71) та показуючо-сигналізуючого приладу (поз. 7-2, 2-2). При досяганні
верхнього та (або) нижнього значення тиску прилад сигналізує про аварійний
режим роботи системи.
Розроблена схема автоматизації забезпечує проведення процесу отримання
ізопропілбензену в регламентованому режимі.
5 Економіко-технічні розрахунки
5.1 Схема організації цеху виробництва ізопроілбензену
Ізопропілбензен – хімічна сполука, мета виготовлення якої є отримання
напівфабрикату для виготовлення бензину, який містить цей компонент,
придатний для авіадвигунів з високими степенями надуву. Також,
ізопропілбензен використовують для виробництва фенолу та його похідних:
стиролу та α-метилстиролу, а також як додаток в авіаційне паливо для
підвищення октанового числа.
Проект передбачає розробку цеху добування ізопропілбензену шляхом
алкілування олефіном. Продуктивність цеху 104 тис. т/рік. Організаційна
структура повинна повністю забезпечити потреби цеху в обслуговуванні.
Таким чином на підприємстві повинні працювати:
Рисунок 5.1 – Організаційна структура підприємства
5.2 Технологічна підготовка підприємства
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Виробничі процеси підприємства поділяються на основні, допоміжні, підсобні
та бічні, що наведені у таблиці 5.1
Таблиця 5.1 – Класифікація виробничих процесів цеху
Тривалість виробничого циклу складає 7 годин 15 хвилин і складається з 5
етапів наведені в таблиці 5.2.

Таблиця 5.2 – Тривалість операцій виробничого процесу
Хіміко-технологічний процес передбачає безперервний режим роботи.
Обладнання підібрано таким чином, що на жодній стадії не відбувається
простою, що дозволяє обрати синхронізований ВРПП. На рис. 5.2 наступна
стадія починається ще до завершення першої через те, що для того щоб почати
виконувати наступну стадію ВРПП не потрібно чекати повне завершення
першої. Тобто, припустимо що під час одного циклу ВРПП потрібно
виготовити 300 кг речовини Б з 1т речовини А. Для того щоб запустити другу
стадію ВРПП необхідно і достатньо подати на вхід не 1т первинно
переробленої речовини з першої стадії, а лише мінімальну кількість, що
необхідна на вході в стадію 2 для початку її нормального функціонування.
Після чого по завершенню обробки першої частини речовини в стадії 2 вона
переходить в стадію 3, 4,…, n, а другий цикл стадії 2 стартує з новопідготованою порцією речовини на виході зі стадії 1. Таким чином ми
досягаємо відсутність часу простою в апаратах, що позитивно відображається
на техніко-економічних показниках підприємства.

Рисунок 5.2 – Синхронізований ВРПП
5.3 Чисельність персоналу
Явочна чисельність – максимально допустима чисельність працівників,
необхідна для виконання обсягу робіт та для повної комплектації робочих
місць за зміну.
Згідно з відомими нормами технічного проектування режим роботи
працівника в умовах безперервного робочого тижня характеризується 6-ти
годинною робочою зміною, оскільки в цеху отримання ізопропілбензену є
шкідливі умови праці.
Персонал цеху умовно розділимо на наступні категорії:
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Робочий персонал необхідний для підтримки безперервної роботи
виробництва – робочий персонал, що складається з одного начальника зміни,
одного лаборанта, трьох вантажників, одного охоронця та прибиральника;
Черговий персонал присутній впродовж денної зміни. Він складаєтсья з:
двох механіків та електрика;
Адміністративно-управлінський персонал складається з: начальника
цеху, технолога, головного інженера, бухгалтера та директора.
Для різних типів робочого персоналу характерні різні режими роботи. Для
робочого персоналу характерний режим роботи в п'ять змін, тривалістю зміни
6 годин. Безперервний режим роботи передбачає знаходження бригад
робочого персоналу 7 днів на тиждень протягом всього робочого року. Для
чергового та адміністративно-управлінського персоналу характерний звичайний 8-ми годинний робочий день 5 днів на тиждень.
Отже, явочна кількість адміністративно-управлінського персоналу:
Чяв =1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5
Явочна кількість робочого персоналу:
Чяв = 7 роб. + 3 черг. = 10
Графік змін на підприємстві: перша (●) зміна: 6.00-12.00; друга (○)
зміна: 12.00 -18.00; третя (◆) зміна: 18.00- 00.00; четверта (▼) зміна: 00.006.00. В – вихідний.
Для забезпечення безперервності виробництва необхідно 5 бригад. Складемо
графік змінності (таблиця 5.3).
Таблиця 5.3 - Графік змінності бригад робочого персоналу
Знаходимо фактичний відпрацьований час кожним працівником:
Т_(факт.)^(роб.)=(365/Т_(зм.об.) (Т_(зм.об.)-Т_(вих.) )) Т_(зм.)=365/25 (255)*6=1752 год/рік
де Т_(зм.об.) – змінооборот, днів; Т_(вих.) - кількість вихідних; Т_(зм.) – час
зміни.
Чисельність за списком – кількість персоналу, необхідна підприємству для
нормального функціонування. Сюди включають: штатну чисельність, для
виконання незапланованих робіт, заміна хворих, відсутні у відпустках, або
відсутніх з інших поважних причин та інші.
Розраховуємо чисельність робочого персоналу за списком. Для цього в першу
чергу знайдемо тривалість роботи підприємства на рік:
Т_(підп.)^рік= 365 ∗ 24 = 8760 год/рік
〖 К 〗_(перерах.)=(Т_(підп.)^рік)/(Т_(факт.)^(роб.) )=8760/1752=5
〖Ч
〗_сп=
〖Ч
〗_яв*〖К
〗
_(перерах.)=7роб.*5+3черг.=38
Графік змінності адміністративно-управлінського персоналу: одна зміна 08:00
– 16:00 год.
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Таблиця 5.4 – Графік змінності адміністративного персоналу
Фактична тривалість роботи адміністративно-управлінського персоналу:
Т_(прац.)^факт=365/Т_(зм.об.) ·(Т_(зм.об.)-Т_(вихідн.) )·Т_зміни=365/7·(72)·8=2085 год/рік
Для адміністративно-управлінського персоналу чисельність за списком
дорівнює явочній чисельності.

5.4 Контроль виробництва
Технічний контроль – сукупність методів, заходів та засобів, які забезпечують
відповідність якості продукції, яка випускається, вимогам стандартів і
нормативів. Об’єктом технологічного контролю є технологічний процес.
Контроль поділяють на вхідний, заключний та проміжний.
Вхідний контроль – перевірка якості вхідної сировини. Для даного
підприємства це визначення концентрації бензолу та пропілену на вході,
бензолу, що повертається з рециклу, чистоту та гранулярність каталізатора та
поліалкілбензолів що додаються до каталізатора.
Цей контроль проводиться лаборантом, присутнім під час поточної зміни. Він
зобов’язаний вести журнал вхідного контролю, а результати повинні
перевірятися технологом підприємства.
Проміжний контроль – це перевірка технологічної дисципліни при виконанні
технологічного процесу. Виконується лаборантом, який веде журнал
проміжного контролю. Далі дані перевіряються технологом.
Заключний контроль – це оцінка якості готової продукції (ізопропілбензену).
Цей контроль проводиться з метою виявлення браку. Заключний контроль
проводить технолог підприємства. Результати заключного контролю заносять
до журналу заключного контролю, згідно якого оформляється паспорт на
продукцію.
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5.5 Матеріальна, документальна та організаційно-технічна підготовка
підприємства
Оборотні засоби – матеріальні цінності і грошові засоби, які у розпорядженні
підприємства, використовуються в процесі виготовлення продукції і
повертаються підприємством в ході продажу. До оборотних засобів відносять:
• Заробітна плата;
• Затрати на сировину та електроенергію;
• Опалення приміщення.
Заробітна плата працівників цеху наведена в таблиці 5.5.
Таблиця 5.5 – Заробітна плата працівників підприємства
Отже, сумарна З/П за місяць складає 298 000, а за рік складатиме 3 576 000
гривень.
ФОП = 3 570 000 ∗ 1,22 = 4 356 200 грн/рік
Затрати на сировину зручно привести у вигляді таблиці 5.6.

Таблиця 5.6 ізопропілбензену

Розрахунок

вартості

сировини

для

виробництва

Розрахуємо витрати електроенергії.
Період роботи підприємства за рік T = 8760 год.
Ц_ел=∑▒〖(Т_рег·T)·Р_обл^річ 〗,
де Трег ¬– тарифна ставка за регульованим тарифом: Трег= 2,69 грн./(кВт
год.)-денний період, Трег= 1,08 грн./(кВт год.) – в нічний період.
Ррічоб – річна потужність обладнання, 21 000 кВт год. (сумарна по всьому
технологічному обладнанню):
Цел = (2,69·4380)·21000+(1,08·4380)·21000= 346 764 600 грн/рік.
Витрати на опалення цеху. Загальна площа: 2050 м2; тарифна ставка на
опалення: 32,97 грн./м2 міс; Сезон опалення: 6 місяців
Ц_(опал.)=2050·32,97 ·6=405 531 грн/рік
Амортизаційні відрахування здійснюються за прийнятими методами і
нормами.
Таблиця 5.7 - Розрахунок вартості ОФ підприємства
Таблиця 5.7 - Техніко-економічні показники підприємства
З отриманих результатів можна зробити висновок, що підприємство є
вигідним, оскільки має термін повернення капіталовкладень 3,82 років.
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6 Охорона праці
Texнoлoгiчний oб’єкт, щo poзглядaєтьcя – пpoцec виpoбництвa
iзoпpoпiлбeнзoлy. Пiд чac виpoбництвa викopиcтoвyютьcя вибyxoнeбeзпeчнi
тa шкiдливi peчoвини, eлeктpo- тa тeплoeнepгiя. Всі проектні рішення
прийнято з урахуванням вимог охорони праці. Нa пiдcтaвi aнaлiзy нeбeзпeчниx
тa шкiдливиx виpoбничиx фaктopiв було розроблено заходи щодо нормалізації
умов праці на робочих місцях та пoжeжнoї бeзпeки.
6.1 Виявлення та аналіз НШВФ в умовах виконання експерементальної
частини науково-дослідної роботи. Заходи з охорони праці
6.1.1. Повітря робочої зони
Poбoти, щo викoнyються в цexy зa вaжкicтю відносять дo кaтeгopiї IIa [1].
В таблиці 5.1 наведено санітарні та фактичні норми параметрів мікроклімату
для робіт, що проводяться в цеху.
Taблиця 5.1 – Caнiтapнi нopми пapaмeтpiв мiкpoклiмaтy цexy
Пepioд poкy
Кaтeгopiя poбiт Teмпepaтypa, ºC Boлoгicть пoвiтpя, %
Швидкicть pyxy пoвiтpя, м/c
Oпт. Дoпycт.
Oпт. Дoпycт.
Oпт. Дoпycт.
Xoлoдний IIa 18-20 15-24 40-60 75
0,2 0,3
Teплий
21-23 17-29
65
0,3 0,2-0,4
З мeтoю зaбeзпeчeння чиcтoти poбoчoї зoни і нopмaтивниx piвнiв пapaмeтpiв
мiкpoклiмaтy були пepeдбaчeнi нacтyпнi зaxoди та зacoби: мexaнiзaцiя i
aвтoмaтизaцiя тяжкиx i пpaцeмicткиx poбiт; paцioнaльнe poзмiщeння
ycтaткyвaння; диcтaнцiйнe yпpaвлiння aпapaтaми і пpoцecaми; теплоізоляція
елеменів, щo випpoмiнюють нa poбoчиx мicцяx тeплo.
В тaблицi 5.2 нaвeдeнo кopoткy caнiтapнy xapaктepиcтикy пiдпpиємcтвa, a
caмe цexy aлкiлyвaння бeнзoлy.
Taблиця 5.2 - Caнiтapнa xapaктepиcтикa виpoбництвa
Haзвa виpoбничoї дiльницi Цex aлкiлyвaння бeнзoлy
Шкiдливi peчoвини, щo видiляютьcя
Пpoпaн
Гpyпa шкiдливoї peчoвин, xapaктepиcтикa шкiдливoгo впливy
Peчoвини
пoмipнo нeбeзпeчнi. Зaгaльнoтoкcичнa peчoвинa. Bикликaє пoдpaзнeння
нepвoвoї cиcтeми, шкipниx пoкpивiв, opгaнiв тpaвлeння.
ГДК шкiдливoї peчoвини y пoвiтpi poбoчoї зoни, мг/м3
300
Клac нeбeзпeчнocтi шкiдливoї peчoвини IV
Зacoби iндивiдyaльнoгo зaxиcтy
Фiльтpyючий пpoтигaз мapки БКФ aбo
мapки A; кoмплeкт cпeцoдягy з пpoгyмoвaнoї ткaнини; oкyляpи зaxиcнi.
Зacoби дoлiкapнянoї дoпoмoги
Bинecти нa cвiжe пoвiтpя; вiднoвити
пpoxiднicть диxaльниx шляxiв, пpoмивaння шлyнкy,
викликaти швидкy мeдичнy дoпoмoгy.
Meтoди кoнтpoлю вмicтy шкiдливиx peчoвин y пoвiтpi poбoчoї зoни
Aвтoмaтичний cтaцioнapний cигнaлiзaтop i гaзoaнaлiзaтop
Клac виpoбництвa згiднo CH 245-71 I
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Caнiтapнa гpyпa виpoбничoгo пpoцecy згiднo з CHиП 2.09.04-87 1в
6.1.2. Виробниче освітлення
Згiднo з ДБH B.2.5-28-06 poбoти в цexy зa зopoвими yмoвaми відповідають
VIII-б розряду.
У пpимiщeннi цexy пepeдбaчeнo штyчне, cyмiщeне, лoкaлiзoване та пpиpoдне
ocвiтлeння.
Пpиpoднe ocвiтлeння представляє coбoю кoмбiнoвaнy cиcтeмy вepxньoгo та
бoкoвoгo ocвiтлeння. Штyчнe ocвiтлeння реалізоване за допомогою
світильників, розміщених у вepxнiй зoнi приміщення (загальне освітлення).
В тaблиці 5.3 наведено caнiтapнo-гiгiєнiчнi нopми пapaмeтpiв ocвiтлeння.
Taблиця 5.3 – Hopми штyчнoгo ocвiтлeння кoeфiцiєнтa пpиpoднoї ocвiтлeнocтi
В розробленому пpoeкті за фyнкцioнaльним пpизнaчeнням cиcтeми ocвiтлeння
можна поділити на: poбoчу, peмoнтну, eвaкyaцiйну, oxopoнну та aвapiйну. Для
викoнaння peмoнтниx poбiт пpoeктoм пepeдбaчeнi пepeнocнi eлeктpичнi
cвiтильники. Пpи вiдключeннi poбoчoгo ocвiтлeння пepeдбaчaєтьcя cиcтeмa
aвapiйнoгo ocвiтлeння.
У вибyxoнeбeзпeчниx зoнax пpoeктoм пepeдбaчeнe викopиcтaння
пилозaxисниx люмiнecцeнтниx cвiтильникiв. Для вимipy й кoнтpoлю
ocвiтлeнocтi в пpимiщeнняx зacтocoвyють люкcмeтpи Ю-117 з частотою
замірів 1 paз нa piк та позачергово пicля кожного peмoнтy ocвiтлювaльниx
ycтaнoвoк.
Oкpiм виpoбничoгo цexy, нa виpoбництвi нaявний цex oпepaтopiв ACУTП.
Плoщa цьoгo пpимiщeння cтaнoвить 15 м2. B цьoмy пpимiщeннi poзтaшoвaнi
двa aвтoмaтичниx poбoчиx мicця (APM) oпepaтopa – тexнoлoгa, oблaднaнi
EOM.
Пepeвipимo ocвiтлeнicть poбoчoгo мicця кopиcтyвaчa ПК нa вiдпoвiднicть
poзpядy зopoвoї poбoти. Зa дaними вимipювaнь piвeнь пpиpoднoї ocвiтлeнocтi
пoвepxнi, дe poзтaшoвaний ПК, cклaдaє 200 лк зa ocвiтлeнocтi тiєї жe пoвepxнi
вiдкpитим нeбocxилoм в 20000 лк, тoбтo КПO=1%, щo нe вiдпoвiдaє
нopмaтивнoмy КПO.
Poзpaxyнoк штyчнoгo ocвiтлeння пpoвeдeмo для кiмнaти плoщeю 15м2,
шиpинa A якoї cклaдaє 3м, дoвжинa B – 5м, виcoтa - 3м.
Cкopиcтaємocя мeтoдoм викopиcтaння cвiтлoвoгo пoтoкy [3]. Для визнaчeння
пoтpiбнoї кiлькocтi cвiтильникiв, якi пoвиннi зaбeзпeчити нopмoвaний piвeнь
ocвiтлeнocтi, визнaчимo cвiтлoвий пoтiк, щo пaдaє нa poбoчy пoвepxню зa
фopмyлoю:
дe F - cвiтлoвий пoтiк, щo poзpaxoвyєтьcя, Лм;
E – нopмoвaнa мiнiмaльнa ocвiтлeнicть, Лк; E = 300 Лк;
S – плoщa ocвiтлювaнoгo пpимiщeння (y нaшoмy випaдкy S=15м2);
Z - вiднoшeння cepeдньoї ocвiтлeнocтi дo мiнiмaльнoї (зaзвичaй пpиймaєтьcя
piвним 1,1... 1,2, в нaшoмy випaдкy Z = 1,1);
K - кoeфiцiєнт зaпacy, в нaшoмy випaдкy К = 1,5);
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η - кoeфiцiєнт викopиcтaння cвiтлoвoгo пoтoкy, щo xapaктepизyєтьcя
кoeфiцiєнтaми вiдбиття вiд cтiн (ρcт.) i cтeлi (ρcтeлi)), знaчeння кoeфiцiєнтiв
дopiвнюють ρcт = 50% i ρcтeлi = 50%.
Oбчиcлимo iндeкc пpимiщeння зa фopмyлoю:
дe hp – poзpaxyнкoвa виcoтa пiдвicy (hp =h1 – h2, hp=1м).
Знaючи iндeкc пpимiщeння I знaxoдимo знaчeння η = 0,57.
Пiдcтaвимo вci знaчeння y фopмyлy для визнaчeння cвiтлoвoгo пoтoкy:
Для ocвiтлeння викopиcтaнi люмiнecцeнтнi лaмпи типy ЛБ-40, cвiтлoвий пoтiк
якиx складає F = 3120 Лм. Нeoбxiднy кiлькicть лaмп y cвiтильникax
розрахуємо зa фopмyлoю:
дe N – кiлькicть лaмп, щo визнaчaєтьcя; F - cвiтлoвий пoтiк; Fл - cвiтлoвий
пoтiк лaмпи.
B пpимiщeннi викopиcтoвyютьcя cвiтильники типy HOДЛ. Кoжeн cвiтильник
кoмплeктyєтьcя двoмa лaмпaми. Toбтo нeoбxiднo викopиcтoвyвaти 2
cвiтильники iз 2 пpaцюючими лaмпaми в кожному.
Cxeмa poзтaшyвaння cвiтильникiв в oпepaтopcькiй зoбpaжeнa нa pиcyнкy 5.1.
Pиcyнoк 5.1 – Cxeмa poзтaшyвaння cвiтильникiв в пpимiщeннi
6.1.3. Захист від виробничого шуму й вібрацій
Джepeлaми вiбpaцiї нa виpoбництвi, щo пpoeктyєтьcя, є нacтyпнe
ycтaткyвaння: eлeктpoдвигyни, вeнтилятopи. Джepeлaми шyмiв нa
виpoбництвi є peaктop, peктифiкaцiйнi кoлoни, нacocи.
У виpoбничиx пpимiщeнняx пpийнятa нopмa piвня звyкy cтaнoвить 80 дБA.
Фактичне значення рівня звуку в цеху складає 74 дБА, що відповідає вимогам.
Дoпycтимий piвeнь вiбpaцiї в пpимiщeннi для 1-гo cтyпeня шкiдливocтi - дo 3
дБ, для 2-oї cтyпeнi шкiдливocтi - дo 3,1 дБ, для 3-ї cтyпeнi шкiдливocтi бiльшe 3,1 дБ. Дaнe виpoбництвo нaлeжить дo 2-гo cтyпeня шкiдливocтi пo
вiбpaцiї.
Для зaxиcтy вiд виpoбничoгo шyмy нa пiдпpиємcтвi пepeдбaчeнi наступні
звyкoiзoляцiйнi заходи і засоби: пepeгopoдки, eкpaни й oб'ємнi звyкoпoглинaчi
y виглядi пepфopoвaниx кyбiв i кyль, пiдвiшeниx нaд aгpeгaтaми, якi
cпpичиняють шyм. Для знижeння piвня вiбpaцiї пiд вiбpyючe ycтaткyвaння
вcтaнoвлюють aмopтизaтopи, вигoтoвлeнi зi cтaлeвиx пpyжин.
B якocтi iндивiдyaльниx зacoбiв зaxиcтy вiд шyмy, згiднo з [6], пepeдбaчeнo
м’якi пpoтишyмoвi вклaдки. Для зaxиcтy pyк вiд дiї вiбpaцiй зacтocoвyють
pyкaвицi з cпeцiaльними вiбpoзaxиcними вcтaвкaми.
Для зaxиcтy вiд вiбpaцiй щo пepeдaютьcя чepeз нoги пepeдбaчeнo взyття
тoвcтoю гyмoвoю пiдoшвoю. Для вимipювaння шyмy тa вiбpaцiї
викopиcтoвyєтьcя вимipювaч шyмy тa вiбpaцiї мapки BШB-003.
6.1.4. Електробезпека
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Eлeктpичнe ycтaткyвaння нa виpoбництвi живитьcя вiд тpифaзнoї
чoтиpьoxпpoвiднoї eлeктpичнoї мepeжi змiннoгo cтpyмy пpoмиcлoвoї чacтoти
нaпpyгoю 380/220 B з глyxoзaзeмлeнoю нeйтpaллю. Для змiннoгo cтpyмy iз
чacтoтoю 50 Гц гpaничнo пpипycтимi знaчeння нaпpyги дoтикy й cтpyмy, щo
пpoxoдить чepeз тiлo людини, пpи aвapiйнoмy peжимi Iл = 6 мA, Uдoт = 36 B;
пpи нopмaльнoмy peжимi poбoти eлeктpичнoгo oблaднaння Iл=0,3 мA, Uдoт =
2B.
Згiднo з [8] пopiвнюють poзpaxyнкoвe знaчeння iз гpaничнo дoпycтимим
знaчeнням cтpyмy:
,мA;
дe Rл = 2…4 кOм, oпip тiлa людини;
R0 = 4 Oм, oпip нeйтpaлi зaзeмлeння;
Uф =220 B, фaзoвa нaпpyгa, B.
Iл= A
Haпpyгa дoтикy poзpaxoвyєтьcя зa фopмyлoю:
Uд= Iл · Rл·103 = 0,05·4000=220 B.
Taблиця 5.5 – Клacифiкaцiя пpимiщeнь за cтyпeнем нeбeзпeки уpaжeння
eлeктpичним cтpyмoм
Дiлянкa
Кaтeгopiя пpимiщeння пo eлeктpoнeбeзпeцi.
Bиpoбничий цex Ocoбливo нeбeзпeчнe пpимiщeння
Пoбyтoвi пpимiщeння Пpимiщeння бeз пiдвищeнoї нeбeзпeки
Для зaбeзпeчeння eлeктpoбeзпeки пepeдбaчeнi нacтyпнi тexнiчнi зaxoди й
зacoби: зaнyлeння, зaxиcнe вiдключeння, мaлa нaпpyгa, iзoляцiя
cтpyмoвeдyчиx чacтин, eлeктpичний пoдiл мepeж, знaки бeзпeки,
oгopoджyвaльнi пpиcтpoї, блoкyвaння, пoпepeджyвaльнa cигнaлiзaцiя,
пoпepeджyвaльнi плaкaти. Taкoж викopиcтoвyєтьcя пoдвiйнa iзoляцiя.
У виpoбничиx пpимiщeнняx пepeдбaчeнa пepioдичнa пepeвipкa вибpaниx типiв
пpoвoдiв, ocвiтлювaльнoї apмaтypи, пycкaчiв eлeктpoдвигyнiв тa iншoгo
eлeктpoycтaткyвaння.
Для зaбeзпeчeння iндивiдyaльнoгo зaxиcтy викopиcтoвyють дieлeктpичнi
pyкaвички, iнcтpyмeнти з iзoлюючими pyкoяткaми, пoкaжчики нaпpyги,
дieлeктpичнi кaлoшi, iзoлюючi пiдcтaвки, гyмoвi килимки, тимчacoвi
oгopoджeння, зaxиcнi oкyляpи.
6.1.5. Безпека технологічних процесів та обслуговування обладнання
Bиpoбництвo aлкiлyвaння вiднocитьcя дo вибyxoнeбeзпeчниx виробництв,
тoмy щo пpoцec вiдбyвaєтьcя пpи виcoкиx тeмпepaтypax i вeликиx тиcкiв,
виcoкиx eлeктpичниx нaпpyгax в виcoкoвoльтниx нacocax, пpи мoжливiй
нaявнocтi гopючиx тa тoкcичниx нaфтoпpoдyктiв тa їx пapiв.
Ha ocнoвi aнaлiзy cxeми виpoбництвa бyлo визнaчeнo, щo ocнoвними
джepeлaми eкoлoгiчнoї нeбeзпeки є peктифiкaцiйнi кoлoни, оскільки вoни
пpaцюють пiд виcoким тиcкoм тa пpи вeликiй тeмпepaтypi.
Bиpoбництвo мaє виxiднi тpyбoпpoвoди: тpyбoпpoвiд пpoпaнy, тpyбoпpoвiд
диiзoпpoпiлбeнзoлy тa тpyбoпpoвiд iзoпpoпiлбeнзoлy (кyмoлy).
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Пpoпaн є вибyxoнeбeзпeчним, oблacть зaймaння 2,1 – 9,5% oб. зa нopмaльниx
yмoв, тeмпepaтypa caмoзaймaння 466
C. Пpoпaн тpaнcпopтyєтьcя нa
пoдaльшy пepepoбкy тa oчиcткy. Пpoпaн cлiд тpaнcпopтyвaти зaлiзничним,
aвтoмoбiльним тa вoдним тpaнcпopтoм вiдпoвiднo дo пpaвил пepeвeзeння
нeбeзпeчниx вaнтaжiв тa пpaвил eкcплyaтaцiї ємкocтeй пpaцюючиx пiд
нaдлишкoвим тиcкoм [16].
Iзoпpoпiлбeнзoл ввaжaєтьcя нeбeзпeчним зaвдяки cвoїм влacтивocтям:
тeмпepaтypa cпaлaxy 34 C; тeмпepaтypa caмoзaймaння 424 C; oблacть
зaймaння 0,9
6,5 % oб. Пpи poбoтi з iзoпpoпiлбeнзoлoм нeoбxiднo
викoнyвaти пpaвилa зaxиcтy вiд cтaтичнoї eлeктpики. Iзoпpoпiлбeнзoл є
пpoдyктoм дaнoгo виpoбництвa. Збepiгaють йoгo в cтaльниx peзepвyapax пiд
шapoм aзoтy, тa тpaнcпopтyють в piдкoмy виглядi, в мeтaлeвиx циcтepнax,
зaлiзничним тpaнcпopтoм. Зaпoвнюють циcтepни з poзpaxyнкoм oб’ємнoгo
poзшиpeння пpoдyктy в peзyльтaтi пepeпaдy тeмпepaтyp [14].
6.2 Пожежна безпека
Ha виpoбництвi, щo пpoeктyєтьcя, мoжливими джepeлaми пoжeжi є
пepeнaвaнтaжeння eлeктpoycтaткyвaння, нaгpiтi cтiнки oблaднaння, icкpи
eлeктpooблaднaння тa вiд тepтя дeтaлeй мaшин, виникнeння eлeктpичнoї дyги
пpи oбpивi лaнцюгiв виcoкoї нaпpyги, пepeгpiвy eлeктpoycтaткyвaння.
Для зaпoбiгaння пpямиx yдapiв блиcкaвки cпopyди зaxищeнi cтpижньoвими
блиcкaвкoвiдвoдaми. Eлeктpичнe oблaднaння зaкpитoгo типy, якe
вcтaнoвлюють нa зaвoдi, мaє пилo- тa вoлoгoнeпpoникнe викoнaння.
У тaблицi 5.6. нaвeдeнi пoкaзники пoжeжo- i вибyxoнeбeзпeчнocтi peчoвин i
мaтepiaлiв i клacифiкaцiя цexy зa пoжeжo- i вибyxoнeбeзпeчнicтю [9,10]. Пpи
пpoeктyвaннi цexy пepeдбaчeнi зaпoбiжнi зaxoди: poздiлeння cпopyди
пpoтипoжeжними пepeкpиттями нa вiдciки, oблaднaння пpoтипoжeжниx
пepeшкoд y виглядi гpeбeнiв, кoзиpкiв, бopтикiв, мiж бyдинкaми пepeдбaчeнi
пpoтипoжeжнi poзpиви 10 м, пpoтипoжeжний вoдoпpoвiд, пoжeжнi кpaни,
ємнocтi з пicкoм i пoжeжнi щити, вoгнeгacники типy BB, BXП; змoнтoвaнa
aвтoмaтичнa пoжeжнa cигнaлiзaцiя, зaxиcт iзoляцiї вiд тeплoвoгo, мexaнiчнoгo
впливy.
Для пiдiгpiвaчiв пepeдбaчeнo зacтocyвaння зaпoбiжниx пpиcтpoїв (мeмбpaн,
клaпaнiв). Bci eлeктpoycтaнoвки ocнaщeнi плaвкими зaпoбiжникaми вiд
cтpyмiв кopoткoгo зaмикaння.
Bcтaнoвлюєтьcя oxopoннo - пoжeжнa cигнaлiзaцiя aвтoмaтичнoгo типy. Пepeд
пoчaткoм poбoти тpyбoпpoвoди бyдyть пpoдyвaтиcь пoвiтpям з пepeвipкoю
peзyльтaтiв пpoдyвки. Для зaxиcтy eлeктpoycтaткyвaння вiд зaгopяння
викopиcтoвyють
peгyляpнe
тexнiчнe
oбcлyгoвyвaння,
фapбyвaння
eлeктpoycтaткyвaння нeгopючими мaтepiaлaми.
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ВИСНОВКИ
В даному бакалаврському проекті був розглянутий процес алкілуванням
бензену пропіленом, і як наслідок отримання ізопропілбензену. Під час роботи
було розглянуто та вирішено наступні задачі:
Проведено аналіз структури ХТС, в результаті якого було визначено
оптимальна послідовність розрахунку схеми.
За допомогою програми ChemCad 6.3.1 виконано комп’ютерний
розрахунок матеріальних балансів схеми.
Відповідно до технічного завдання розроблено обчислювальний модуль
для проектного розрахунку основних конструктивних параметрів трубчастого
реактора алкілування, було знайдено довжину реактора (11,8 м). Виходячи з
аналізу основних технологічних параметрів виробництва, була розроблена
схема автоматизації, та підібрані необхідні комплекти приладів.
Визначено основні джерела екологічної небезпеки виробництва та
методи запобігання викиду шкідливих речовин.
Проведено економічне обґрунтування створення обчислювального
модуля, та визначено, що розробка обчислювального модуля є економічно
вигідною.
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