ЗМІСТ
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І
ТЕРМІНІВ ................................................................................................................ 9
ВСТУП ................................................................................................................... 10
1

Характеристики технологічної схеми процесу отримання етаноламінів . 11
1.1

Теоретичні основи процесу ..................................................................... 11

1.2

Фізико-хімічні властивості етаноламінів ............................................... 12

1.3

Методи отримання та використання етаноламінів ............................... 15

1.4

Характеристика методу отримання етаноламіну в присутності водного

каталізатора ........................................................................................................ 18
2 Аналіз структури схеми отримання етаноламіну ........................................... 22
2.1 Побудова структурної схеми ...................................................................... 22
2.2 Виконання структурного аналізу ............................................................... 22
2.3 Розрахунок ХТС отримання етаноламінів в CHEMCAD 6.3.1 ............... 24
2.4 Розрахунок матеріальних балансів процесу виробництва етаноламінів 27
3 Розробка модуля проектного розрахунку трубчастого реактора .................. 28
3.1 Технічне завдання на розробку обчислювального модуля ..................... 28
3.2 Математичне забезпечення обчислювального модуля ............................ 28
3.3 Структура і технічні характеристики обчислювального модуля ........... 30
3.4 Керівництво користувача програмного модуля ....................................... 30
4 Розробка засобів автоматизації процесу отримання етаноламінів ............... 32
4.1 Опис схеми автоматизації ........................................................................... 33
5 Економіко - організаційні розрахунки процесу виробництва етаноламіну . 37

Вик Арк.

№ докум

Підпис Дата

ХА 3124 1490 001 ПЗ

Арк

8

5.1 Теоретичні відомості для техніко – економічного обґрунтування
процесу виробництва етаноламіну................................................................... 37
5.2 Техніко – економічні показники виробництва етаноламіну ................... 42
5.3 Обґрунтування автоматизованого процесу виробництва етаноламіну.. 46
6 Охорона праці ..................................................................................................... 49
6.1 Виявлення та аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів на
об’єкті, що проектується. Заходи з охорони праці ......................................... 49
6.1.1 Повітря робочої зони ............................................................................ 49
6.1.2 Виробниче освітлення........................................................................... 49
6.1.3 Захист від виробничого шуму й вібрацій ........................................... 51
6.1.4 Електробезпека ...................................................................................... 52
6.1.5 Безпека технологічних процесів та обслуговування ......................... 53
6.2 Пожежна безпека ......................................................................................... 54
ВИСНОВОК ........................................................................................................... 56
Список використаної літератури ......................................................................... 57
ДОДАТКИ .................................................... Ошибка! Закладка не определена.
Додаток А ................................................. Ошибка! Закладка не определена.
Додаток Б .................................................. Ошибка! Закладка не определена.
Додаток В.................................................. Ошибка! Закладка не определена.
Додаток Г .................................................. Ошибка! Закладка не определена.

Вик Арк.

№ докум

Підпис Дата

ХА 3124 1490 001 ПЗ

Арк

8

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І
ТЕРМІНІВ
1. МЕА Моноетаноламін;
2. ДЕА Діетаноламін;
3. ТЕА Триетаноламін;
4. ОЕ Окис етилену;
5. ХТС – хіміко-технологічна система;
6. Т – температура, оК;
7. Сi – концентрація, Кмоль/м3;
8. V – об’єм, м3;
9. Wri – швидкість протікання реакції по і-му компоненту;
10. t, с – час;
11. u – середня лінійна швидкість потоку в реакторі ідеального витіснення,
м/с;
12. l – координата довжини реактора, м;
13.  – час перебування в реакторі, с;
14. ki – константи швидкості хімічної реакції;
15. НКК – низькокиплячий компонент;
16. С – собівартість;
17. ОФ – основні фонди;
18. А – амортизація основних фондів;
19. ОбК – обігові кошти;
20. Фпп – повна початкова вартість ОФ;
21. Ц – ціна на продукцію (послугу чи роботу);
22. П – прибуток;
23. Р – рентабельність;
24. ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю;
25. ЗАТ – закрите акціонерне товариство;
26. ВАТ – відкрите акціонерне товариство.
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ВСТУП
Виробництво етаноламінів має глибоку історію, починаючи з середини
позаминулого століття. У промисловості синтезують з оксиду етилену і
аміаку. Реакція між оксидом етилену і аміаком, описана Ш.Вюрцем ще в
1860 році, протікає легко в присутності води.
Значення етаноламінів пояснюється їх широкими можливостями при
отриманні розчинників і ПАР, гербіцидів і цементів, миючих засобів та
інших продуктів.
Виробництво етаноламінів вельми складний технологічний процес, що
включає

велику

кількість

апаратів-реакторів,

теплообмінників,

ректифікаційних колон, насосів та інших видів обладнання. В укрупненому
плані це виробництво можна поділити на дві стадії, а саме, стадію синтезу і
стадію ректифікації.
Метою даної роботи є комп’ютерний розрахунок процесу отримання
етаноламінів ексіетилюванням аміаку в порисутності каталітичної кількості
води, яке здійснюється в трубчатому реакторі. Поділ етаноламінів на фракції
здійснюється на стадії ректифікації.
До задач дипломного проекту входило:
1. Аналіз технологічного процесу, методу виробництва.
2. Розрахунок матеріальних балансів технологічної схеми засобами
програмного пакету CHEMCAD 6.3.1.
3. Розробка програмного модуля для перевірочного розрахунку
реактора.
4. Розробка схеми автоматизації для процесу отримання етаноламінів.
5. Проведення

економічних

розрахунків,

які

характеризують

доцільність і обґрунтованість автоматизації виробництва.
6. Визначення основних засобів охорони праці.
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1

Характеристики

технологічної

схеми

процесу

отримання

етаноламінів
1.1

Теоретичні основи процесу

Етаноламін – органічні сполуки, представники класу аміноспиртів. У
промисловості отримують в результаті синтезу оксиду етилену і аміаку. У
процесі

подальшої

ректифікації

виділяють

Моноетаноламін

(МЕА),

Діетаноламін (ДЕА), Триетаноламін (ТЕА).
Технологічний процес отримання етаноламінів складається з наступних
стадій: прийом вихідної сировини, синтез етаноламінів, отгонка товарного
моноетаноламіна, отгонка діетаноламіну.[4]
Одним з най поширених методів у промисловості синтез етаноламіну
проводиться приєднанням аміаку до етиленоксидом в присутності невеликої
кількості води. Процес здійснюють в одну стадію при температурі 90-130°С і
тиску 7-10 МПа. При співвідношенні етиленоксид: аміак (1:15) продукт
реакції містить 78,3% моно-, 16% ди-і 4,4% триетаноламіном.
Конверсія етиленоксиду 100%. Склад суміші етаноламінів регулюють
кількістю NH3, температурою процесу і напрямком в рецикл одного або двох
етаноламінів. Суміш, що утвориться етаноламінів, Н2О і NH3 поділяють
ректифікацією, при цьому аміак в зрідженому вигляді направляється в
рецикл.
В основі технологічного процесу покладена реакція оксіетилювання
аміаку, що протікає за наступною схемою[4]:
Моноетаноламін(МЕА)

Діетаноламін(ДЕА)

Триетаноламін(ТЕА)

Окис етилену взаємодіє з аміаком достатньо швидко у водному розчині,
утворюючи суміші усіх трьох етаноламінів. При роботі з надлишком окису
етилену утворюються також полімери:
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R2N(CH2CH2O)nCH2CH2OH
Також, окис етилену взаємодіє з водою. При відгонці суміші води і
етиленоксиду, розчин містить 0,05 – 0,1% етиленгліколів.[2]
Апаратурне оформлення процесу дозволяє здійснювати інтенсивне
знімання тепла в зоні реакції і забезпечити стійке протікання процесу в
широкому діапазоні співвідношень вихідних компонентів в зоні реакції.
Прийнятий діапазон концентрацій вихідних компонентів в зоні реакції
дозволяє звести до мінімуму утворення триетаноламіну і дає можливість
регулювати співвідношення утворення моно- і діетаноламін відповідно до
вимог кон'юнктурного ринку.[4]
1.2

Фізико-хімічні властивості етаноламінів

Розрізняють моноетаноламін (2-аміноетанол, етаноламін, коламін),
діетаноламін (імінодіетанол) і триетаноламін (нітрілотріетанол). Без барвні
в'язкі гігроскопічні рідини зі специфічним амінним запахом, необмежено
змішуються з водою, добре розчинний в етанолі, бензолі, хлороформі, погано
- в гептані (таблиця 1.1). Мають властивості амінів і спиртів.[3]
Етаноламіни – слабкі основи; з мінералами та сильними органічними
кислотами дають солі. Солі етаноламінів з жирними кислотами –
некристалічні речовини, схожі на віск, використовуються в промисловості як
емульгатори (Етаноламін мила). Реакція моноетаноламіна з 48% НВr
призводить до вініламінам:

При взаємодій. зі складними ефірами і карбоновими кислотами або їх
ангідридами і хлорат-нарядами моно- і діетаноламін перетворюються
відповідно в N- (2-гідрооксіетіл) - і N, N-ді (2-гідрооксіетіл) аміди к-т.
Триетаноламін реагує з карбоновими кислотами і хлорангидридами при
підвищених температугах, наприклад:
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При реакції з дікарбоновими кислотами моно- і діетаноламін утворюють
поліефірполіаміди [-COCH (R) CONHCH2CH2O -]n, триетаноламін - "зшиті"
поліамінополіефіри.
Моноетаноламін з альдегідами (за винятком формальдегіду) і кетонами
дає шіффово основи, останні зазвичай знаходяться в рівновазі з ізомерними
оксазолідінамі. Діетаноламін з вищими альдегідами у присутності. К2СО3
утворює третинні аміноспірти, які далі перетворюються α, β-ненасичені
аміноспірти, наприклад:

Реакція моно- і діетаноламін з формальдегідом у присутності. лугу
призводить до метілольних похідних, останні можуть вступати в реакцію з
другою молекулою діетаноламіну з утворенням N, N, N', N'-тетра (2гідроксіетил) метілендіаміна, наприклад:

При взаємодій. солей моно- і діетаноламін з KCN або NaCN і
альдегідами і кетонами утворюються N- (гідроксіетил) амінонітріли, які при
гідролізі перетворюються в N- (гідроксіетил) амінокислоти, наприклад:

Моноетаноламін при реакції з CS2 утворює N- (2-гідроксіетил)
дитиокарбамінову кислоту, яка при нагріванні дає меркаптотіазолін; при
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нагріванні з сечовиною - етіленмочевіну; γ-бутіролактон - N- (2-гідроксіетил)
пірролідон, який далі перетворюється в N-винилпирролидон.
Моно-

і

діетаноламін

з

безводним

СО2

дають

відповідні

N-

гідроксіетілкарбаміновие кислоти і їх солі (наприклад, HOCH2CH2NHCOOH і
HOCH2CH2NHCOO X H2NCH2CH2OH), з акрилонитрилом – N-(2гідроксіетил)
-амінопропіонітріл (HOCH2CH2)2NCH2CH2CN, з етіленкарбонатом - уретанові
гликоли HOCH2CH2OC (O) NH – -СН2СН2ОН.
Аммоноліз моноетаноламіна у присутності. Н2 і каталізаторів гідрування
призводить до етилендиамін, діетаноламін в тих же умовах перетворюється
на піперазин та поліетиленполіамін [1]:

Етаноламіни застосовують в якості абсорбентів "кислих" газів (СО2, H2S,
SO2 і ін.) В процесах очищення технологічних газів на підприємствах
нафтопереробної, газодобувної та хімічної галузей промисловості; як
сировина для отримання емульгаторів, диспергаторів, стабілізаторів пен,
миючих засобів, шампунів, ПАР та ін. Моноетаноламін використовують в
органічному синтезі для отримання етілендіаміна, N-вінілпіролідону і ін.,
діетаноламін – у виготовлені пластифікаторів, інгібіторів корозії і ін.
Основні потужності з виробництва етаноламінів створені в США і
Західній Європі, що обумовлено високим рівнем розвитку хімічної
промисловості

в

цих

регіонах.

Загальний

світовий

обсяг

випуску

етаноламінів становить близько 1000 тис. тонн/рік, в тому числі: в США 525
тис. тонн/рік, в Європі 275 тис. тонн/рік, в Азії та Австралії 150 тис. тонн/рік,
в Росії 40 тис. тонн/рік.
Заводи Росії:
 ТОВ

«Синтез

ОКА»

є

провідним

російським

виробником

і

постачальником етаноламінів на внутрішньому і зарубіжних ринках.
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 ПАТ «Казаньоргсинтез» виробляє більше 38% всього російського
поліетилену і є його найбільшим експортером. Також поставляє моно- та
діетаноламіни високої якості.
Нажаль в Україну етаноламін лише поставляється вище перерахованими
заводами з Росії та інших країн. [3]
Методи отримання та використання етаноламінів

1.3

У промисловості етаноламіни отримують з окису етилену (ОЕ) і аміаку
(NН3), причому різні технології можна розділити на дві групи. Першу групу
складають "водні" технології з використанням окису етилену і водних
розчинів аміаку, синтез проводять при температурі 20-200 ° С, тиску 1-60 атм
і співвідношенні окис етилену: аміак 1: 4-50 або з використанням
каталітичних кількостей води (0,5-5%). При проведенні процесів по цих
способах утворюються суміші етаноламінів. [4]
Використання води вимагає проведення додаткової стадії ректифікації
води і обумовлює протікання побічних реакцій окису етилену з водою з
утворенням гликолей.
Друга група технологій представляє безводні технології синтезу
етаноламінів з окису етилену і аміаку.
В основу виробництва покладено технологія отримання етаноламінів з
окису етилену і аміаку з використанням продуктів реакції в якості
каталізаторів основної реакції.
За вказаною вище технології синтез етаноламінів може проводитися при
наступних параметрах: тиск від 1,40 до 3,50 МПа, температура від 40 до 70 °
С, мольне відношення аміаку і окису етилену, надходять в зону реакції, від 8:
1 до 30: 1.
Надлишковий аміак виділяється з реакційної суміші в три ступені:
 відгонкою під тиском синтезу,
 відгонкою під тиском 1,40 - 1,60 МПа,
 десорбцією під тиском 0,30 - 0,40 МПа.
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Отримана після видалення аміаку суміш етаноламінів відганяється в
плівковому випарнику з одержанням поворотного етаноламіну, а суміш, що
залишилася етаноламінів розділяється на готові продукти вакуумної
ректифікації на трьох колонах з регулярною насадкою і плівковими
кип'ятильниками.

Всі

стадії

технологічного

процесу

вирішені

за

безперервною схемою, яка зображена на рисунку 1.1.[3]
Рисунок 1.1 – Принципова схема процесу синтезу етаноламінів.
1 - реактор-змішувач; 2,3, 5 – насоси; 4 – теплообмінник; 6 – реактор
витіснення; 7 – сепаратор.
Процес проводиться в двох реакторах: реакторі змішування і реакторі
витіснення, працюючих при мольному надлишку аміаку. Апаратурне
оформлення процесу дозволяє здійснювати інтенсивний знімання в зоні
реакції і забезпечити стійке протікання процесу в широкому діапазоні
співвідношень вихідних компонентів в зоні реакції. Прийнятий діапазон
концентрацій вихідних компонентів в зоні реакції і передбачений повернення
моноетаноламіна дозволяє звести до мінімуму утворення триетаноламіну і
дає

можливість

регулювати

співвідношення

утворюються

моно-

і

діетаноламін відповідно до вимог кон'юнктурного ринку.
Моноетаноламін являє собою безбарвну в'язку гігроскопічна рідина зі
несильним амінним запахом, який можна, на відміну від аміачного,
придушити отдушками в косметиці, необмежено змішується з водою, добре
розчинний в етанолі, бензолі, хлороформі, погано - в граничних вуглеводнях.
Є найпростішим стабільним аміноспирт, володіє сильними лужними
властивостями.
Застосовуються в техніці як емульгаторів, і інших поверхнево-активних
речовин, а також до різних процесів газоочистки, в тому числі для отримання
вуглекислого газу з топкових газів при виробництві сухого льоду, також
застосовується в процесі обробки деревини, при виробництві імін. Є
вихідною речовиною в промисловому синтезі лікарського засобу таурину.
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Етаноламін є інгредієнтом стійких фарб, деміперманентних фарб
(тонуючих фарб), семіперманентних фарб (фарб прямого фарбування), а так
само фарб для камуфляжу сивини. Може входити до складу препаратів для
хімічних завивок і випрямлення, а також непорошкові осветляющих
препаратів, таких як: осветляющее масло, крем, гель і вершки.
Взаємодія моноетаноламіна з перекисом водню і волоссям аналогічно
аміаку, а саме: даний компонент викликає набухання волосся і розпушення,
сприяє розпаду перекису водню і запуску реакцій фарбування і освітлення.
Крім перерахованих раніше продуктів, MEA може входити до складу і
нелужної косметики, такий як: засоби для укладання, гелі для душу, піни для
ванни і т.п. У нелужній косметиці етаноламін виступає в якості
нейтралізатора і додається в дуже малих кількостях. У подібних випадках
цей компонент можна зустріти в списку інгредієнтів ближче до кінця списку.
Діетаноламін сильно гігроскопічний, має властивості слабкої основи,
змішується з водою і спиртом в будь-яких співвідношеннях, інертний до
вуглеводнів.
Використовується в якості абсорбенту "кислих" газів (H2S, CO2, SO2 і
т.п.)

в

процесах

нафтопереробної,

очищення

технологічних

газодобувної

та

хімічної

газів

на

галузей

підприємствах
промисловості.

Абсорбований газ виділяється при нагріванні розчину, регенерований
діетаноламін направляється в ре цикл. Також застосовується як сировина для
отримання емульгаторів, диспергаторів, стабілізаторів пен, миючих засобів,
шампунів, ПАР та ін .
При отримання пластифікаторів, інгібіторів корозії і ряду інших
хімічних

продуктів.

А

також,

аналогічно

до

МЕА,

діетаноламіни

використовуються в фармацевтиці в якості буферного речовини і для
стабілізації емульсій.
Триетаноламін (нітрілотріетанол) - безбарвна в'язка гігроскопічна рідина
зі специфічним амінним запахом, необмежено змішується з водою, добре
розчинний в етанолі, бензолі, хлороформі, погано - в граничних вуглеводнях.
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Використовуються в цементній промисловості в якості сполучного між
різними синтетичними і природними компонентами цементу, а крім цього
сповільнювачем / прискорювачем процесу застигання.
Чистий ТЕА застосовується при виробництві косметики, а технічний в
миючих і дезінфікуючих засобах як регулятор pH в кремах і гелях, а також як
м'яку основу і в складі емульгаторів.
В якості абсорбенту ТЕА використовується для "кислих" газів (H2S, CO2,
SO2 і т.п.) в процесах очищення технологічних газів на підприємствах
нафтопереробної, газодобувної та хімічної галузей промисловості.
Також триетаноламін застосовується при виробництві інгібіторів корозії.

1.4

Характеристика

методу

отримання

етаноламіну

в

присутності водного каталізатора
Спосіб отримання цільового продукту – процес оксіетилювання в
присутності води (в якості каталізатору), що проводиться при великому
надлишку аміаку.
Процес здійснюють в одну стадію. При співвідношенні етиленоксид:
аміак (1:16) продукт реакції містить 66,4% моно-, 28,6% ді- і 5%
триетаноламінів. Конверсія етиленоксиду 100%. Склад суміші етаноламінів
регулюють кількістю NH3, температурою процесу і напрямком в рецикл
одного або двох етаноламінів. Утвориться суміш з етаноламінів, Н2О і NH3,
яку поділяють ректифікацією, при цьому аміак в зрідженому вигляді
направляється в рецикл; Н2О, моно-, ді -та триетаноламін виділяють
ректифікацією.
Синтез етаноламінів проходить під тиском 10 МПа та підвищеній
температурі 115 оС, що дозволяє проводити процес в рідкій фазі.
Продуктивність по діетаноламіну – 5000 кг/год.
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Швидкості приєднання першої, другої і третьої молекул окису етилену
однакові. Тому, навіть якщо в реакцію вводять еквімольні кількості окису
етилену і аміаку, в продуктах реакції все одно містяться всі три етаноламіни.
Загальний вигляд схеми отримання етаноламінів представлений на
рисунку 1.3.
Рисунок 1.2. – Принципова схема виробництва етаноламінів:
1 – відділення підготовки вхідної суміші; 2 – реактор; 3 – нагрівач; 6 –
холодильник; 4,5,7,8 – ректифікаційні колони; I – окис етилену; II- вода; III –
аміак; IV – аміак (рециркуляція);V- вода (рециркуляція); VI – діетаноламін;
VII – триетаноламін; VIII - моноетаноламін
У відділення підготовки вхідної суміші 1 подаються окис етилену(І),
вода(ІІ) та суміш чистого аміаку(III) з аміаком з рециклу(IV). Вхідна суміш
проходить через нагрівач 3, де нагрівається до температури 115оС та
подається в реактор 2.
Потім, з колони 4 аміак відгоняють при тиску 35 атм (при температурі
90-120°С. ) в кількості 99, 8% ваг. Відігнаний аміак направляється на
конденсацію, а потім реціклізуется, а суміш, що залишилася спрямовується в
колону 5 при низькому тиску, де відганяются вода і аміак, що залишився.
Остаточний аміак та воду відгоняють при атмосферному тиску в колоні
5, куб якої гріється до 140-160оС, ступінь відгону 0,99. Після кубу
відбувається охолождення за допомогою холодильника 6.
Отгонка товарного моноетаноламіна проводиться в колоні 7 при вакуумі
(10 мм рт ст.) в кількості 99, 5% мол. Подача розчину на тарілку живлення
відбувається при 100-115 оС
Вакуум-насос типу РМК (ротаційний мокрий компресор) служить для
створення в системі попереднього вакууму. Здування від вакуум-насосів
виводяться в атмосферу. Також можна створити глибокий вакуум в системі
пароежекторним
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кожухотрубчастими конденсаторами або триступінчатим пароежекторним
насосом з двома кожухотрубчастими конденсаторами.
Конденсат

з

конденсаторів

пароежекторного

насоса

через

барометричний збірник зливається в хімзабруднену каналізацію.
Дистилят з конденсатора стікає в проміжний вертикальний збірник,
звідки насосом частина дистиляту подається як флегми в колону 8, а частина
дистиляту за рівнем періодично відводиться в збірник.
Подача розчину на тарілку живлення колони 8 відбувається при 150 оС
Для створення в колоні залишкового тиску до 5мм рт.ст. передбачений
пароежекторного насос. А для контролю тиска верха і куба колони
використовується вакуумметр. Ступінь відгону ДЕА - 0.98.
Пари води, моно- і діетаноламіну, що виходять з верхньої частини
колони 8, надходять в конденсатор, що охолоджується зворотному водою.
Конденсат з конденсаторів пароежекторного насоса через барометричний
збірник стікає в хімзабруднену каналізацію. Кубова рідина колони 8
циркулює за допомогою насоса Н-57.[4]
При побудові принципіальної технологічної схеми, допускається не
зображувати вище перераховані насоси. Так як їх вплив на подальші
розрахунки не значний.
Перевагою даної технології є:
- процес синтезу в присутності води, в ролі каталізатора, знижує час
амінування і підвищує вихід продуктів;
- на наступних стадіях вода виділяється з реакційної суміші і періодично
по мірі накопичення в системі після відгону аміаку скидається в
хімзабруднену каналізацію з куба колони;
- можливість варіювання складу кінцевих продуктів за допомогою
рецикла моноетаноламіна;
- реактор обладнаний власною системою охолодження, що дає
можливість в разі потреби змінювати температурний режим;
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- апаратурне оформлення реакторного вузла забезпечує високу теплову
стійкість ректора в регламентному режимі і в аварійних ситуаціях;
- якість етаноламіну повністю відповідає світовим стандартам.
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2 Аналіз структури схеми отримання етаноламіну
2.1 Побудова структурної схеми
Схема

процесу

оксіетилювання

в

присутності

води

(в

якості

каталізатору), що наведена на рисунку 1.2 є замкненою, тому необхідно
провести її структурний аналіз. Спершу складемо таблицю відповідності
потоків та апаратів.
Таблиця 2.1 - Формалізація задачі ХТС
2.2 Виконання структурного аналізу
Структурна схема процесу, що відповідає технологічній схемі зображена
на рисунку 2.1:
Рисунок 2.1 – Структурна схема процесу
1 – змішувач; 2, 6 – нагрівачі; 3 – реактор; 4, 5, 7, 8 – ректифікаційні колони.
Виконаємо послідовно всі етапи структурного аналізу цієї схеми.
1.

Сформуємо матрицю суміжності А.

Цей етап виконаємо із використанням програми (Рисунок 2.2)
>> A=zeros(8)
Рисунок 2.2 – Матриця суміжності
Застосуємо алгоритм покриття для визначення комплексів схеми. За
алгоритмом маємо звести матрицю суміжності А послідовно в степені 2,
3,…,8 та логічно їх помножити. В результаті отримаємо матрицю шляхів С. В
Matlab ця дія виглядає так:
C=A|A^2|A^3|A^4|A^5|A^6|A^7|A^8
Матриця зображена на рисунку 2.3.
Рисунок 2.3 – Матриця шляхів
Для отримання матриці B, що вказує на наявні комплекси необхідно
виконати в Matlab дію:
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Використовуємо логічне множення матриць C та CT.
>> B=C&C'
Рисунок 2.4 – Матриця, що вказує на наявні комплекси
Як можна бачити з матриці B, в схемі буде 1 комплекс:
K=[1 2 3 4 5]
2.

Далі може бути сформована послідовність розрахунку з

комплексів й поодиноких вершин:
ППРС =
3.

[ (1 2 3 4 5) 6 7 8]

На цьому кроці для комплексу отримаємо контури та множини

оптимально розвиваючих дужок ОРМД.
Спершу побудуємо прадерево комплексу К. Для цього використаємо
список суміжності:

Дерево для К виглядає таким чином:
Контури комплексу K, що отримані з дерева, наступні:
1) 1-2-3-4-1
2) 1-2-3-4-5-1
Складемо матрицю контурів для К:
Максимальна степені входження дужок рівна двом, а це означає, що
контури мають три спільні дужки й будь-яка з них може бути розірваною.
Тому обираємо наступну дужку, що може бути розірвана: ОРМДК1=(1-2).
Рисунок 2.5 – Структурна схема процесу із вказаними розірваними дужками
Таким чином, розірвавши отриману дугу, отримаємо остаточну
послідовність розрахунку схеми:
ОПРС= (2 3 4 5 1 6 7 8)
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2.3 Розрахунок ХТС отримання етаноламінів в CHEMCAD 6.3.1
Опираючись на теоретичні відомості про процес оксіетилювання в
присутності води (в якості каталізатору) та взявши за основу модель (рис.1.2)
представимо в CHEMCAD 6.3.1 схему отримання етаноламінів (рисунок
2.6):
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Модель складається з наступних блоків бібліотеки моделей (таблиця 2.4):
Опис блоків бібліотеки моделей:


Stoichiometric reactor –– Ця модель застосовується коли кінетика

реакції невідома, але відомі стехіометричні рівняння стадій процесу і відома
ступінь перетворення для кожної стадії.


Mixer – змішувач. Змішує кілька потоків в один.



Heat Exchanger – теплообмінник. Використовується для теплообміну між

гарячими та холодними потоками.


Shortcut Column – ректифікаційна колона

Опис процесу:
У відділ підготовки вхідної суміші надходить аміак, вода та окис етилену
(Потік 1). Потім у нагрівачі суміш підігрівається до температури 115°С та
подається в реактор. Склад етеноламінів на виході з реактору становить 79,3%
моль моно-, 16,2% моль ді- та 4,5%моль триетаноламіну.
Реакційна суміш зі стадії синтезу подається на стадію відгону аміаку в
ректифікаційну колону 1. Аміак відгоняють при тиску 35 атм та температурі 90120°С в кількості 99, 8% ваг.
Відігнаний аміак направляється на конденсацію, а потім реціклізуется.
Суміш, що залишилася спрямовується в колону 2 при атмосферному тиску, куб
якої гріється до 140-160оС, де отгоняются вода і аміак, що залишився. Ступінь
відгону 0,99.
МЕА відгоняють в колоні 3 при вакуумі (10 мм рт ст) в кількості 99, 5%
мол. Подача розчину на тарілку живлення відбувається при 100-115оС
(охолодження після кубу).
Відгонку ДЕА проводять в вакуумі (5 мм рт ст), ступінь відгону ДЕА в
колоні 4 - 0.98. Подача розчину на тарілку живлення відбувається при 150оС
Розрахунок проводиться на годину продуктивості діетаноламіну.
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Так, як процес роботи ХТС – безперервний цілодобовий, то на вхід
потрібно подавати не значу кількість вхідних речовин. Кінцеві продукти –
технічні та містять у своєму складі деяку кількість води. Саме цю кількість і
потрібно подати на вхід, для збалансованої роботи схеми.
Початкові данні можна розрахувати знаючи реакцію, яка протікає у
реакторі, продуктивність одного

із компонентів (в данному випадку

продуктивність ДЕА, яка становить 5000 кг/год), молярні маси вхідних і
вихідних речовин та їх мольні відношення.
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2.4

Розрахунок

матеріальних

балансів

процесу

виробництва

етаноламінів
За допомогою вище наведеної схеми рисунок 2.6, складеної в програмісимуляторі,

розраховані

матеріальні

баланси

отримання

етаноламінів

представлені на таблиці 2.5.
Як видно з таблиці сума вхідних та сума вихідних потоків збігаються.
Отже матеріальний баланс пораховано правильно.
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3 Розробка модуля проектного розрахунку трубчастого реактора
3.1 Технічне завдання на розробку обчислювального модуля

Розробити

програмний

модуль

в

середовищі

Visual

Basic

для

перевірочного розрахунку процесу синтезу етаноламінів.
Вихідними даними для розрахунку є:
1.

Температура протікання процесу в реакторі (Т, K).

2.

Константи швидкості взяті з літературі [3] (k, м3/(Кмоль*с)).

3.

Початкові концентрації вхідних речовин (С, Кмоль/м3).

4.

Реактор

виготовлений

з

Ст.3

і

1Х18Н9Т

-

Вертикальний

кожухотрубний одноходовой з еліптичними кришками. Трубчатка містить 181
трубку розміром 82006 мм.
5.

Діаметр (D) – 2 м.

6.

Довжина (L) – 9,4 м.

7.

Реакційний об’єм (V) – 1,4 м3.

Результатами розрахунку є:
Кінетичні криві реакції в залежності від часу перебування в

1.
реакторі.

Необхідний час перебування сумішей в реакторі (с).

2.

3.2 Математичне забезпечення обчислювального модуля
Процес оксіетилювання в присутності аміаку та води проводиться при
високих тиску і температурі.
Синтез здійснюється в реакторах різних конструкцій. В більшості
випадків реакцію оксіетилювання проводять в трубчастих реакторах. Такі
реактори

мають

просту

конструкцію.

Для

відводу

тепла

реакції

і

термостатування процесу в міжтрубному просторі реактора знаходиться
охолоджуюча вода. В результаті цього в реакторі реалізується ізотермічний
режим.
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Проектний

розрахунок

включає

в

себе

визначення

основних

конструктивних параметрів апарату, таких як довжина, діаметр та реакційний
об’єм реактору.
Для опису гідродинаміки в трубчатому реакторі, будемо застосовувати
реактор ідеального витіснення (РІВ), в якому приймається поршневе
просування без змішування вздовж потоку при рівномірному розподілі
реакційної маси у напрямку перпендикулярному рухові.
Рівняння матеріального балансу реактора ідеального витіснення, при
припущені ізотермічного режиму роботи реактора, моє вигляд:
У статичному ізотермічному режимі процес РІВ достатньо описати тільки
рівнянням покомпонентного матеріального балансу
В даній схемі автокаталізу вважається, що проміжні сполуки окису
етилену утворюються миттєво і містяться в реакційній суміші в малих
рівноважних кількостях, а основними є реакції отримання етаноламінів [3].
Тобто, вважаємо, що в реакторі протікає три реакції, реакція утворення
моноетаноламіна:
Відповідно до рівнянь, перерахованих вище, запишемо математичну
модель:
При початкових умовах:
Розв’язком даної системи диференційних рівнянь буде значення
концентрацій компонентів в залежності від часу перебування в реакторі (часу
протікання реакції).
Розв’язавши дану систему рівнянь, визначаємо час, необхідний для
повного протікання реакції, та на основі даного часу визначаємо необхідний
реакційний об’єм за формулою:
Розрахований реакційний об’єм порівнюємо з заданою конструкцією
реактора.
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3.3 Структура і технічні характеристики обчислювального модуля
Програмний код обчислювального модуля, розробленого в середовищі
Visual Basic 6, наведено в додатку Б. Відповідно до математичної моделі було
розроблено алгоритм обчислювального модулю представлений у додатку В.
Структура обчислювального модуля:
 файли форм – gol.frm;
 файл проекту – Project1.vbp.
Призначення основних елементів програмного модуля наведено в таблиці
3.1.
Розроблений програмний модуль складається з 1 процедури обробки подій.
Призначення цих процедур наведено в таблиці 3.2.
Отже, в даному розділі подана характеристика елементів, що входять до
складу розробленої програми, а саме основних процедур та компонентів, що
були використані. Даний програмний модуль можна використовувати для
розрахунку будь-якого РІВ, в якому відбувається гомогенна реакція.
3.4 Керівництво користувача програмного модуля
Графічний інтерфейс користувача, який відкривається при завантаженні
програми наведено на рисунку. 3.1.
Рисунок 3.1 – Головне вікно програми після проведення розрахунку
реактивного об’єму реактора
Як видно з рисунку 3.1, головне вікно містить поля для вводу вихідних
даних. В якості десяткового розділювача використовується крапка. При цьому
слід звертати увагу, на розмірності величин, що вказані перд полями вводу.
Також вікно містить поля для введення велечин, необхідних для
розрахунків, а саме:
 «Початок» - початкое значення границі інтервалу для пошуку рішення;
 «Кінець» - кінчеве значення границі інтервалу для пошуку рішення;
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 «Крок» - крок ітерацій;
 «К-ть точок» - кількість ітерацій на вказаному інтервалі.
Головне вікно програми має кнопку «Start». Після введеня всіх необхідних
для розрахунку даних необхідно натиснути кнопку «Start». Після натискання на
кнопку, головне вікно матимє вигляд, як показано на рисунку 3.1.
З рисунку 3.1 можна побачити, що час протікання реакції в реакторі 30
с, що узгоджено з літературним джерелом [3], тому вісь Х на графіку відповідає
цьому значеню. В даному вікні (рисунок 3.1) графічно представлені кінетичні
криві хімічних реакцій, що проходять в реакторі. Для завершення роботи з
програмою натисніть кнопку «Exit».
На виході з реактору концентрації цільових компонентів, відповідають
раніше розрахованим в матеріальному балансі.
За результатами комп’ютерного моделювання було визначено час
перебування та реакційний об’єм реактора 1,4 м3, що відповідає заданій
конструкції реактора.
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4 Розробка засобів автоматизації процесу отримання етаноламінів
Розробка системи автоматизації є одним із найважливіших етапів
проектування виробництва, оскільки на даному етапі визначають основні
параметри процесів, що проходять під час виробництва, та методи підтримки
цих параметрів на заданому рівні. Підтримка необхідних значень параметрів,
для хімічної технології, є дуже важливим, так як хімічні процеси є дуже
специфічними і недотримання технології на одному з етапів виробництва може
призвести як до великих економічних втрат, так і до техногенної катастрофи.
Автоматичний

контроль

та

керування

технологічними

процесами

забезпечують високу якість продукції, раціональне використання сировини та
енергії, подовження термінів міжремонтного пробігу устаткування, зменшення
чисельності технічного персоналу.
Впровадження спеціальних автоматичних пристроїв сприяє безаварійній
роботі устаткування, виключає випадки травматизму, попереджає забруднення
атмосферного повітря промисловими викидами.
Метою технологічного процесу синтезу оксіетилена в присутності води (в
якості каталізатора) є отримання моно-, ді- та триетаноламінів у заданому
співвідношені. Аналіз технологічної схеми показав, що для підтримання
необхідної кількості вхідних речовин та протікання процесу необхідно
регулювати наступні параметри:
 у реакторі – температуру та тиск;
 у колонах – температуру, тиск та концентрація;
 після теплообмінника та холодильника – температуру;
 витрату окису етилену та аміаку в реакторі, за недостатньої кількості
аміаку в реакторі, окис етилену буде не весь реагувати в даному об’ємі,
що призведе до розбалансу системи;
На підставі даного аналізу технологічної схеми було визначено
необхідний рівень автоматизації виробництва, обрано об’єкти автоматизації,
обрано регульовані і регулюючі параметри, визначено параметри контролю.
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Для

обраних

параметрів

було

визначено

необхідну

точність

вимірювання і регулювання (норми технологічного режиму) та діапазони їх
можливої зміни. В процесі виробництва етаноламіну використовуються
вибухонебезпечні речовини, тому автоматизацію виробництва необхідно
проводити за допомогою спеціальних вибухобезпечних приладів та виконавчих
механізмів.
Дані про необхідні параметри регулювання та контролю виробництва
наведено в таблиці 4.1.
На основі обраних контурів було розроблено функціональну схему
автоматизації, наведену на плакаті 1. Необхідні технічні засоби (первинні та
проміжні перетворювачі, вторинні прилади, регулятори, виконавчі механізми
тощо) підбирались за допомогою каталогів [13 - 16].
У специфікації приведені позиції технічних засобів згідно із
функціональною схемою автоматизації, найменування та повну технічну
характеристику, загальну кількість однотипних одиниць, завод-виробник.
Специфікація наведена в додатку Г (таблиця Г.1).
4.1 Опис схеми автоматизації
Контроль та регулювання температури
Для вимірювання температури обрано термоперетворювач опору (поз.1-1,
2-1, 3-1, 4-1, 5-1) з чуттєвим елементом ТСМ-1088 ТУ 25-7363.032-89 діапазон
вимірювання температури -50…200ºС; умовний тиск вимірюваного середовища
– 15МПа; з довжиною монтажної частини 80 мм – призначений для
вимірювання температури у рідких, газоподібних та сипучих речовинах.
Демонстрація

сигналу

відбувається

за

допомогою

автоматичного

показувального та реєструючого вторинного приладу (поз.1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1)
ДИСК - 250, вхідний сигнал Івх = 4…20мА; НСХ перетворювачів:
термоелектричних – B, K, L, S, опору – 50 П, 100П, 50М, 100М; Клас точності –
0,5
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В якості регулятора для контурів було обрано регулюючий пристрій (поз.
1-3, 4-3) ТРМ101-УР, має універсальний вхід для підключення будь-яких
перетворювачів, з вхідним сигналом 4…20 мА та вихідним сигналом 4…20 мА.
Регулятор здійснює регулюючий вплив на відповідний електричний
виконавчий механізм (поз. 1-4, 4-4) SAExC 16.1, призначений для переміщення
одно- та двосидельних регулюючих органів.
Контроль та регулювання тиску
Для

контролю

тиску

обрано

манометр

(поз.

6-1)

МКУ-1071,

розрахований на тиск до 16 МПа; з вихідним сигналом 4…20 мА. Призначеній
для

вимірювання

надлишкового

тиску,

мановакууметричного

тиску,

абсолютного тиску, а також він розрахований на низькі діапазони тисків. Клас
точності – 0,1.
Перетворення сигналу відбувається за допомогою перетворювач
тиску(поз. 7-1; 8-1; 9-1; 10-1), PC-28 – призначений для вимірювання
розрідження, а також надлишкового й абсолютного тиску газу, пари та рідини;
межі вимірювань тиску: до 10 МПа; мінімальна ширина діапазону 2,5 кПа;
вихідний сигнал: 4…20 мА або 0…10 В.
В якості показникового та регулюючого приладів для контурів було
обрано універсальний вимірювач-регулятор (поз. 7-2; 8-2; 9-2; 10-2) ТРМ101УР, з вхідним сигналом 4…20 мА. Регулятор здійснює регулюючий вплив на
відповідний електричний виконавчий механізм (поз. 7-3; 8-3; 9-3; 10-3) SAExC
16.1, призначений для переміщення одно- та двосидельних регулюючих
органів.
Контроль та регулювання витрати
Для вимірювання витрати в трубопроводах використана діафрагма
камерна (поз. 11-1, 14-1, 15-1) ДКС 10-100, умовний тиск вимірювального
середовища 10 МПа; товщина труби 100 мм.
Також,

вимірювання

витрати

в

трубопроводах

проводиться

за

допомогою камерної діафрагми (поз. 12-1, 16-1, 17-1, 29-1) ДКС 10-65, умовний
тиск вимірювального середовища 10 МПа; товщина труби 65 мм та ще одної
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камерної діафрагми (поз. 13-1) ДКС 10-50, умовний тиск вимірювального
середовища 10 МПа; товщина труби 50 мм.
Для

регулювання

витрат

використано

універсальний

вимірювач-

регулятор(поз. 15-3, 16-3 17-3, 29-3) моделі ТРМ101-УР, з вхідним та вихідним
сигналом 4…20 мА.
Регулятор здійснює регулюючий вплив на відповідний електричний
виконавчий механізм (поз. 15-4, 16-4 17-4, 29-4) SAExC 16.1, призначений для
переміщення одно- та двосидельних регулюючих органів.
Контроль рівня
Для

вимірювання

рівня

використаний

проміжний

вимірювач

акустичного рівнеміра «ЭХО-5Н» (поз. 18-1, 19-1, 20-1, 21-1) ППИ-5Н, з
вхідним сигналом Івих = 0…5мА; гранично допустима основна похибка ± 1,5 % .
Реєстрування сигналу відбувається за допомогою показувального і
реєструвального приладу (поз. 18-2, 19-2, 20-2, 21-2) Диск-250ДД, вхідний
сигнал: Івх= 0…5мА (до 0,5 кОм), або 4…20 мА (до 0,2 кОм); клас точності –
0,5.
Контроль концентрації речовини
Для контролю концентрацій обрано показувальний і реєструвальний
прилад (поз. 22-1, 23-1, 24-1, 25-1, 26-1, 27-1), Диск-250ДД, вихідний сигнал:
Івих = 0…5мА (до 0,5 кОм), або 4…20 мА (до 0,2 кОм); клас точності – 0,5.
Перетворення

сигналу

здійснюється

первинним

(проточним)

перетворювач кондуктометричного аналізатора рідини АЖК-1.1 з пристроєм
сигналізації;

діапазон

вимірювання:

0…100

мСм/см;

вхідний

сигнал:

Івх=0...5мА; вихідний сигнал 4…20 мА.
Сигналізація концентрації шкідливих речовин в приміщенні
Для сигналізації про перевищення ГДК шкідливих речовин в
приміщенні (окису етилену чи аміаку) розроблено контур автоматизації 39, в
який входить стаціонарна система автоматичного контролю загазованості
марки ИГС-98(поз. 28-1, 28-2), що складається з датчику, розташованому на
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стелі цеху отримання етаноламінів та пульту на 4 канали, розташованого на
щиті керування .
Датчик через кожні 2 секунди передає сигнал на канал (кожен датчик
має окремий канал вимірювання) і в разі, якщо значення перевищує допустиме
прилад видає світловий та звуковий сигнали.
Розроблена схема автоматизації забезпечує проведення процесу в
регламентованому режимі.
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5 Економіко - організаційні розрахунки процесу виробництва
етаноламіну
Етаноламін є частим інгредієнтом стійких фарб, деміперманентних
фарб (тонуючих фарб), семіперманентних фарб (фарб прямого фарбування), а
так само фарб для камуфляжу сивини. Може входити до складу препаратів
для хімічних завивок і випрямлення, а також непорошкові осветляющих
препаратів, таких як: осветляющее масло, крем, гель і вершки.
Одним з показників діяльності підприємства є собівартість продукції,
яка комплексно характеризує ступінь використання усіх ресурсів, рівень
технічного розвитку виробництва, досконалість системи управління та
значною мірою визначає кінцеві результати діяльності підприємства –
прибуток і рентабельність.
Метою проведення економіко – організаційного обґрунтування процесу
отримання етаноламіну є розрахунок його основних техніко – економічних
показників, за якими можна буде зробити висновки щодо доцільності
підприємства [17].
5.1 Теоретичні відомості для техніко – економічного обґрунтування
процесу виробництва етаноламіну
Виробничий процес – єдність живої праці, засобів праці, предметів
праці, зосереджених у просторі і часі для виготовлення продукції або
виконання робіт.
Види виробничих процесів [17]:
1.

основні – пов’язані з виготовленням готової продукції, яка формує

призначення підприємства;
2.

допоміжні – пов’язані для заготівлі або одержання комплектуючих для

обслуговування виробництва (складування, транспортування);
3.

бічні – виробництво продукції з відходів основного виробництва;

4.

підсобні – не мають безпосереднього відношення до виробництва

продукції, обслуговують допоміжні.
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Предмет праці – сировина, матеріали, які підлягають обробці.
Предмети праці входять до складу оборотних засобів.
Виробничий процес – це період часу, необхідний для випуску готової
продукції.
Основні засоби (ОЗ) – це засоби праці, що неодноразово беруть участь
у виробничому процесі, не змінюючи при цьому своєї первинної форми. Їх
вартість переноситься на вартість готової продукції частинами в міру
зношення шляхом амортизаційних відрахувань.
До основних засобів належать [17]:


будівлі і споруди;



машини і обладнання;



транспорт;



виробничий і господарський інвентар (вартістю понад 2500 грн. та

терміном служби більше 1 року);


нематеріальні активи (права, ліцензії, сертифікати).

Основні засоби поділяються на пасивні і активні:
1.

активні – безпосередньо впливають на предмет праці (машини і
обладнання, інструменти та засоби, вимірювальна та обчислювальна
техніка);

2.

пасивні – засоби, які безпосередньо не впливають на предмет праці, але
є необхідними для виробничого процесу (будівлі та споруди, силове
устаткування, транспортні засоби, інвентар).
Грошова

оцінка

основних

засобів

характеризується

чотирма

вартостями:
1.

повна початкова вартість (Фпп) – вартість придбання або створення

основних засобів з урахуванням гуртової ціни, витрат на доставку, витрати на
монтаж, установку, тобто всі витрати до моменту запуску основних засобів у
виробництво:
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2.

відновлювальна вартість (Фвідн) – вартість, яку необхідно додати на

момент переоцінки основних засобів для відновлення їх до початкового
робочого стану;
3. залишкова вартість (Фза) – різниця між ФПП та нарахованим зносом
основних засобів:
4.

ліквідаційна вартість (Флікв) – сума грошей або інших активів, яку

підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) ОЗ після закінчення
терміну їх експлуатації.
Калькуляція – документ, який дозволяє систематизувати витрати на
виробництво одиниці продукції і визначити її собівартість. Це спосіб
групування витрат і визначення собівартості, придбання матеріальних
цінностей, виготовлення продукції або виконання робіт на конкретному
підприємстві, у конкретних умовах.
Кошторис – документ для систематизації витрат і розрахунку
собівартості робіт.
Амортизація — це економічний процес, що кількісно відображає
втрату основними засобами своєї вартості, яка амортизується, та її
систематичний розподіл (перенесення) на заново створений продукт
(виконану роботу, надану послугу) протягом періоду їх корисного
використання [14].
де К – витрати на капремонт за час Тесплуат – термін експлуатації; Р – вартість
ліквідації ОЗ.
Норма

амортизації

―

відсоткове

відношення

часткової

суми

амортизації до повної початкової амортизації.
Собівартість – це всі витрати на виробництво і реалізацію товару
(послуги або виконання роботи) в грошовому вигляді. Розраховується за
наступною формулою [14]:
де А – амортизація основних засобів, ОбЗ – оборотні засоби
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Норма амортизації

це відсоток амортизаційних відрахувань від

балансової вартості основних засобів.
Окрім ОЗ кожне підприємство обов’язково повинно мати оборотні
засоби або оборотний капітал. Оборотний капітал – це фінансові ресурси,
вкладені в об’єкти, використання яких здійснюється підприємством протягом
одного виробничого циклу.
Оборотні засоби – це зазначені об’єкти. Оборотний капітал, що
вкладається у виробництво і реалізацію продукції, споживається повністю і
відтворюється відразу після завершення виробничого циклу через реалізацію
товару.
До основних техніко – економічних показників належать [17]:


випуск продукції;



фондовіддача ОЗ ― це відношення обсягу виробленої продукції

підприємства до середньорічної вартості ОЗ, що показує, який обсяг
виробленої продукції припадає на 1 грн.. вартості ОЗ, тобто:
де В - запланований випуск продукції за певний період;
Ссер - середньорічна вартість ОЗ;


фондомісткість ОЗ ― це показник, обернений до фондовіддачі.

Він показує, яка вартість ОЗ припадає на 1 грн.. виробленої продукції, тобто:


капіталовкладення:



собівартість продукції ― це вираження у грошовій формі

поточних витрат підприємства на підготовку виробництва продукції, її
виготовлення і збут.
Для забезпечення беззбиткової виробничо - господарської діяльності
підприємства ці витрати повинні відшкодовуватись за рахунок виручки від
продажу виготовленої продукції.
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Собівартість продукції відображає рівень витрат підприємства на її
виробництво і комплексно характеризує ефективність використання ним
ресурсів, організаційний і технічний рівень виробничого процесу, рівень
продуктивності праці [14].
де А - амортизаційні відрахування;
Зсир, Зелектр - витрати на сировину, обладнання та електроенергію
відповідно;
ФОП - фонд оплати праці:
де ЗП - заробітня плата ― ціна, що сплачується за використану працю,
грошова вартість робочої сили;
Нарахування - сума коштів, яку підприємство обов’язково сплачує до
державних засобів соціальнного захисту (37%).


ціна;



прибуток ― абсолютна величина, що характеризує доцільність

існування підприємства :


рентабельність ― показник ефективності роботи підприємства,

характеризує ефективність повернення вкладених коштів.


економічна ефективність:



період повернення капіталовкладень:

Кадри характеризуються показниками [17]:
Чисельність явочна ― максимально допустима чисельність працівників
необхідних для виконання відповідного обсягу робіт і повної комплектації
робочих місць протягом робочої зміни.
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де В - запланований випуск продукції за певний період;
Нв - норма виробітку;
Квн - коефіцієнт виконання норми;
Кпн - коефіцієнт перегляду норм у поточному періоді.
Норма виробітку ― становлений обсяг робіт, який працівник чи група
працівників повинна виконати у відповідних організаційно-технічних умовах
за визначений період часу відповідно до своєї кваліфікації.
де Ч - чисельність персоналу,зайнята на випуск певної продукції;
Т - період часу,за який випускається дана продукція.
Чисельність за списком - характеризує потребу підприємства у
кадровому забезпеченні і крім штатних посад містить працівників необхідних
для заміщення хворих, осіб у відпустках, відсутніх за інших причин,
консультантів, експертів та інших позаштатних працівників.

рік
де Т підп - тривалість роботи підприємства за рік;

рік
Т прац
- тривалість роботи працівника за рік.

5.2 Техніко – економічні показники виробництва етаноламіну
Послідовний рух предметів праці – це ВРПП, під час якого обробка
сировини проводиться послідовно на кожній стадії з наступною передачею
на чергову стадію. Розрахуємо тривалість виробничого циклу, якщо за
виробничий цикл підприємства виготовляється 1 тонна готової продукції.
Процес виробництва етаноламіну характеризується виключно обробкою
вхідної суміші , яка послідовно проходить через всі апарати схеми. Тому для
даного виробництва доцільно використати послідовний ВРПП [17].
Виробництво вінілхлориду включає виконання наступних операцій:
1.

Завантаження вихідного продукту – 3 хв.

2.

Нагрівання суміші – 7 хв.
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3.

Проходження реакції в реакторі – 25 хв.

4.

Відгонка суміші у колону 1 – 5 хв.

5.

Ректифікація суміші – 15 хв.

6.

Відгонка аміаку у рецкл – 10 хв.

7.

Подача флегми у колону 2 – 5 хв.

8.

Ректифікація суміші – 15 хв.

9.

Відгонка води у рецкл – 10 хв.

10.

Подача флегми у колону 3 – 5 хв.

11.

Ректифікація суміші – 15 хв.

12.

Відгонка готової продукції (МЕА) – 5 хв.

13.

Подача флегми у колону 4 – 5 хв.

14.

Ректифікація суміші – 15 хв.

15.

Відгонка готової продукції (ДЕА) – 5 хв.

16.

Відгонка готової продукції (ТЕА) – 5 хв.

Розрахуємо тривалість виробничого циклу:
Розрахуємо кількість циклів за одну зміну 6 год.
Тобто маємо повних 3 цикла за зміну 6 год.
Отже, за одну зміну підприємство виробляє 3 тонни готової продукції, за
день – 12 тонн, за рік – 4380 тонн.
Виробничий цикл для процесу гідрохлорування етину зображений на
рисунку 5.1
Рисунок 5.1 - Виробничий цикл послідовного типу
Так як маємо ВРПП послідовного типу, і ми маємо 5 змін, то достатньо
по 1 працівнику на кожну зміну. Перелік осіб, що працюють в даному
відділенні наведено в таблиці 5.1. Тобто, явочна чисельність персоналу: Чяв =
25 осіб. Згідно з відомими нормами технічного проектування режим роботи
працівника в умовах безперервного робочого тижня характеризується 6-ти
годинною робочою зміною, оскільки в цеху отримання етаноламыну
використовується аміак, а він є шкідливим.
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На виробництві обов’язковими працівниками, які необхідні для
виконання відповідного обсягу робіт і повної комплектації робочих місць
протягом зміни, є: начальник зміни, апаратник, інженер та механік. На
підставі цього приймаємо Чяв =4 особи.
Графік змін на підприємстві:
1-а зміни: 6.00-12.00; 2-а зміна: 12.00 -18.00; 3-я зміна: 18.00- 00.00;
4-а зміна: 00.00- 6.00.
Для забезпечення безперервності виробництва необхідно 5 бригад.
Складемо графік змінності (таблиця 5.2).
Знаходимо фактичний відпрацьований час кожним працівником:
де
– змінооборот, днів;
- кількість вихідних;
- відпустка.
Розраховуємо чисельність персоналу за списком:
Розрахуємо фонд оплати праці:
Відрахування на соціальні заходи здійснюються за встановленим
законодавством ставками від витрат на оплату праці і складає 37%.
Затрати на сировину зручно привести у вигляді таблиці 5.3.
Річні затрати на сировину та реагенти:

грн

Витрати на електроенергію. Розрахуємо витрати на електроенергію за
нерегульованим тарифом, тариф за приєднану потужність:
; Потужність обладнання:

; Освітлення цілодобове:

.
Підприємство працює цілодобово 365 днів на рік. Річні витрати на
електроенергію:
Витрати на опалення цеху. Загальна площа: 1800 м2; тарифна ставка на
опалення: 33 грн./м2 міс; Сезон опалення: 6 місяців.
Амортизаційні відрахування. Здійснюються за прийнятими методами і
нормами.
Сумарна вартість основних фондів:
Розраховуємо величину амортизаційних відрахувань:
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Cумарні цехові витрати наведено у таблиці 5.5.
Ціна реалізації кінцевої продукції , розрахуємо ціну річного випуску
продукції:
Визначаємо прибуток підприємства:
Рентабельність підприємства:
Коефіцієнт економічної ефективності:
Період повернення капіталовкладень:
Фондовіддача основних засобів виробництва:
Фондоємність:
Фондоозброєність персоналу:
Зведемо всі розраховані в розділі 5.2 показники до таблиці 5.9
За знайденими техніко-економічними показниками можна зробити
висновок, що дане підприємство є прибутковим.
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5.3 Обґрунтування автоматизованого процесу виробництва етаноламіну
Перелік осіб, що працюють в даному відділенні наведено в таблиці 5.7.
Тобто, явочна чисельність персоналу: Чяв = 3 осіб, а чисельність за списками
Чсп = 20. Згідно з відомими нормами технічного проектування режим роботи
працівника в умовах безперервного робочого тижня характеризується 6-ти
годинною робочою зміною, оскільки в цеху отримання етаноламыну
використовується аміак, а він є шкідливим.
На виробництві обов’язковими працівниками, які необхідні для
виконання відповідного обсягу робіт і повної комплектації робочих місць
протягом зміни, є: начальник зміни, або інженер, апаратник та механік. На
підставі цього приймаємо Чяв =3 особи.
Графік змін на підприємстві: 1-а зміни: 6.00-12.00; 2-а зміна: 12.00 18.00; 3-я зміна: 18.00- 00.00; 4-а зміна: 00.00- 6.00.
Для забезпечення безперервності виробництва необхідно 5 бригад.
Складемо графік змінності (таблиця 5.2).
Знаходимо фактичний відпрацьований час кожним працівником:
де

– змінооборот, днів;

- кількість вихідних;

- відпустка.

Розрахуємо фонд оплати праці:
Відрахування на соціальні заходи здійснюються за встановленим
законодавством ставками від витрат на оплату праці і складає 37%.
Так як виробництво етаноламіну було автоматизованим, то воно
потребує меншу кількість сировини. Тобто можна заощадити кошти.
Затрати на сировину зручно привести у вигляді таблиці 5.8.
Річні затрати на сировину та реагенти:

грн

Витрати на електроенергію.
Розрахуємо витрати на електроенергію за нерегульованим тарифом,
тариф за приєднану потужність:
; Освітлення цілодобове:
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Підприємство працює цілодобово 365 днів на рік. Річні витрати на
електроенергію:
Витрати на опалення цеху. Загальна площа: 1800 м2; тарифна ставка на
опалення: 33 грн./м2 міс; Сезон опалення: 6 місяців
Амортизаційні відрахування. Здійснюються за прийнятими методами і
нормами.
Сумарна вартість основних фондів:
Cумарні цехові витрати наведено у таблиці 5.10.
Ціна реалізації кінцевої продукції , розрахуємо ціну річного випуску
продукції:
Визначаємо прибуток підприємства:
Рентабельність підприємства:
Коефіцієнт економічної ефективності:
Період повернення капіталовкладень:
Фондовіддача основних засобів виробництва:
Фондоємність:
Фондоозброєність персоналу:
Зведемо всі розраховані в розділі 5.3 показники до таблиці 5.11
Отже, можна зробити висновок, що якісними показниками розглянутого
підприємства є прибуток, що становить 105 654 046 грн./рік, рентабельність
підприємства 54%, річна собівартість продукції 203 792 954

грн./рік та

показник ефективності підприємства - 0,55.
Кількісними показниками є вартість основних засобів підприємства,
становить 2 843 000 грн. та витрати на електроенергію – 67 542 грн./рік.
При оцінці діяльності підприємства найбільш значущим показником є
рентабельність підприємства. Це відношення отриманого прибутку до
зроблених затрат. Якщо рентабельність підприємства більше нуля, то
підприємство прибуткове, якщо менше нуля - ні. Дане підприємство має
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рентабельність

54%,

отже

є

прибутковим.

Термін

повернення

капіталовкладень вкладникам становитиме приблизно 1,7 роки.
Для порівняння розрахунків складемо загальну таблицю основних
техніко - економічних показників.
Порівнявши автоматизоване виробництво з попередніми розрахунками,
можемо побачити, що автоматизоване більш рентабельне та швидше
окупається. Таким чином, щоб підприємство було більш прибутковим, його
потрібно автоматизувати.
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6 Охорона праці
Технологічний об’єкт, що розглядається – виробництво етаноламіну з
окису етилену та аміаку, яке містить в обігу шкідливі, вибухонебезпечні
речовини. Також в даному об’єкті передбачено використання електроенергії
та теплової енергії. Всі проектні рішення прийнято із урахуванням вимог
охорони праці.
На основі аналізу шкідливих і небезпечних факторів розроблені заходи
щодо створення здорових умов праці та пожежної безпеки.
6.1 Виявлення та аналіз шкідливих та небезпечних виробничих
факторів на об’єкті, що проектується. Заходи з охорони праці
6.1.1 Повітря робочої зони
Роботи, що виконувались в цеху за важкостю відносяться, згідно [18], до
категорії IIa. Санітарні та фактичні норми параметрів мікроклімату для робіт,
які виконуються в приміщенні, наведені в таблиці 6.1.
З метою забезпечення нормативних рівнів параметрів мікроклімату і
чистоти робочої зони передбачені наступні засоби та заходи: механізація і
автоматизація тяжких і працемістких робіт; дистанційне управління
процесами й апаратами; раціональне розміщення устаткування, агрегатів і
т.п.; наявність теплоізоляції устаткування, агрегатів, комунікації й інших
джерел, що випромінюють на робочих місцях тепло [19].
Нижче в таблиці 6.2 наведено коротку санітарну характеристику
підприємства, що розглядається, а саме цеху ректифікації.

6.1.2 Виробниче освітлення
Згідно ДБН В.2.5-28-06, роботи в цеху за зоровими умовами відносяться
до розряду VІІІ-б.
У приміщенні цеху передбачено використання природного, штучного,
суміщеного та локалізованого освітлення.
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Природне освітлення являє собою комбіновану систему поєднання
верхнього

й

бокового

освітлення. Штучне

освітлення

представлене

системою, в якій світильники розміщують у верхній зоні приміщення.
У

таблиці

6.3

наведені

санітарно-гігієнічні

норми

параметрів

освітлення.
Проектом передбачені наступні системи освітлення за функціональним
призначенням: робоча, аварійна, евакуаційна, ремонтна, охоронна. Для
виконання ремонтних робіт проектом передбачені переносні електричні
світильники. При відключенні робочого освітлення передбачається система
аварійного освітлення.
У вибухонебезпечних зонах проектом передбачене використання
пилозахищених люмінесцентних світильників. Для виміру й контролю
освітленості в приміщеннях застосовують люксметри Ю-117 з періодичністю
виміру 1 раз на рік і після ремонту освітлювальних установок та заміни ламп.
Окрім виробничого цеху, на виробництві наявний цех операторів
АСУТП, схема якого наведена на рисунку 6.1. Площа цього приміщення
становить 18 м2. В цьому приміщенні розташовані два автоматичних робочих
місця (АРМ) оператора – технолога, обладнані ЕОМ.

Рисунок 6.1 – Схема операторної кімнати виробництва
Перевіримо

освітленість

робочого

місця

користувача

ПК

на

відповідність розряду зорової роботи. За даними вимірювань рівень
природної освітленості поверхні, де розташований ПК, складає 200 лк за
освітленості тієї же поверхні відкритим небосхилом в 20000 лк, тобто
КПО=1%, що не відповідає нормативному КПО.
Розрахунок штучного освітлення проведемо для кімнати площею 18 м 2,
ширина A якої складає 3м, довжина B – 6м, висота – 3м. Скористаємося
методом використання світлового потоку [20]. Для визначення потрібної
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кількості світильників, які повинні забезпечити нормований рівень
освітленості, визначимо світловий потік, що падає на робочу поверхню за
формулою [20]:
Обчислимо індекс приміщення за формулою:
Знаючи індекс приміщення І знаходимо значення η = 0,56.
Підставимо всі значення у формулу для визначення світлового потоку:
Для освітлення використані люмінесцентні лампи типу ЛБ-40, світловий
потік яких F = 3120 Лм. Розрахуємо необхідну кількість ламп у світильниках
за формулою:
де N – кількість ламп, що визначається; F - світловий потік; Fл світловий потік лампи.
В приміщенні використовуються світильники типу НОДЛ. Кожен
світильник

комплектується

двома

лампами.

Тобто

необхідно

використовувати 3 світильники із 3 працюючими лампами в них.
6.1.3 Захист від виробничого шуму й вібрацій
Джерелами шумів на виробництві є реактор, ректифікаційні колони,
змішувач та нагрівачі.
Згідно [21] у виробничих приміщеннях прийнята норма рівня звуку
становить 80 дБА, а фактичний рівень шуму становить 74 дБА. Згідно [21]
допустимий рівень вібрації в приміщенні для 1-го ступеня шкідливості - до 3
дБ, для 2-ої ступені шкідливості - до 3,1 дБ, для 3-ї ступені шкідливості більше 3,1 дБ. Дане виробництво належить до 2-го ступеня шкідливості по
вібрації.
Для захисту від виробничого шуму на підприємстві передбачені
звукоізоляційні пристрої: перегородки, екрани й об'ємні звукопоглиначі у
вигляді перфорованих кубів і куль, підвішених над агрегатами, які
спричиняють шум. Для зменшення рівня вібрації під вібруюче устаткування
встановлюють амортизатори, виготовлені зі сталевих пружин [22].
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В якості індивідуальних засобів захисту від шуму згідно з [23]
передбачено м’які протишумові вкладки. Для захисту рук від дії вібрацій
застосовують рукавиці з спеціальними віброзахисними вставками.
Для захисту від вібрацій що передаються через ноги передбачено взуття
товстою

гумовою

підошвою.

Для

вимірювання

шуму

та

вібрації

використовується вимірювач шуму та вібрації марки ВШВ-003.
6.1.4 Електробезпека
Електричне устаткування на виробництві живиться від трифазної
чотирьох-провідної електричної мережі змінного струму промислової
частоти напругою 380/220 В з глухо-заземленою нейтраллю. Для змінного
струму із частотою 50 Гц гранично припустимі значення напруги дотику й
струму, що проходить через тіло людини, при аварійному режимі Іл = 6 мА,
Uдот = 36 В; при нормальному режимі роботи електричного обладнання
Іл=0,3 мА, Uдот = 2В.
Згідно

з

[21]

порівнюють

розрахункове

значення

із

гранично

допустимим значенням струму:
Напруга дотику розраховується за формулою:
Для забезпечення електробезпеки передбачені наступні технічні заходи
й

засоби:

занулення,

захисне

струмоведучих

частин,

огороджувальні

пристрої,

відключення,

електричний

поділ

блокування,

мала

напруга,

ізоляція

мереж,

знаки

безпеки,

попереджувальна

сигналізація,

попереджувальні плакати. Також використовується подвійна ізоляція.
У виробничих приміщеннях передбачена періодична перевірка вибраних
типів проводів, освітлювальної арматури, пускачів електродвигунів та іншого
електроустаткування.
Для забезпечення індивідуального захисту використовують діелектричні
рукавички, інструменти з ізолюючими рукоятками, покажчики напруги,
діелектричні калоші, ізолюючі підставки, гумові килимки, тимчасові
огородження, захисні окуляри. Для запобігання прямих ударів блискавки
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споруди

захищені

стрижньовими

блискавковідводами.

Електричне

обладнання закритого типу, яке встановлюють на заводі, має пило- та
вологонепроникне виконання [24].
6.1.5 Безпека технологічних процесів та обслуговування
Окис етилену вибухонебезпечна речовина та має токсичність середньої
сили, тому необхідно дотримуватися правил техніки безпеки при роботі з
ним.
Ці заходи є обов'язковими для виконання всіма особами, які працюють з
окисом етилену.
Роботи з окисом етилену відносяться до робіт підвищеної небезпеки. До
виконання робіт з окисом етилену можна допускати особ, які досягли 18років; необхідна наявність санітарної книжки, з пройденим медичним
оглядом, щоб запевнитись про відсутність медичних протипоказань;
проведення вступного навчання та інструктажу з питань охорони праці.
Обов’язковим

є

вміння

користуватися

засобами

колективного

та

індивідуального захисту.
Перед тим як приступити до роботи, кожний працівник зобов’язаний
ознайомитись з можливими симптомами, які перераховані нижче:


Окис етилену – алкілуючі агент, який володіє дратівливою і

наркотичною дією. Хронічний вплив окису етилену має мутагенну ефектом;
IARC відносить окис етилену до групи 1, вважаючи доведеною його
канцерогенність для людини.


Етиленоксид викликає гостре отруєння, що супроводжується

такими симптомами: легке серцебиття, посмикування м'язів, почервоніння
обличчя, головний біль, ністагм, зниження слуху і ацидоз, блювота,
запаморочення, короткочасна втрата свідомості, солодкий присмак у роті.
При гострій інтоксикації: сильна пульсуючий головний біль, запаморочення,
невпевненість при ходьбі, утруднення мови, розлад сну, біль в ногах,
млявість, скутість, пітливість, підвищена м'язова збудливість, тимчасовий
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спазм судин сітківки, збільшення печінки і порушення її антитоксичної
функції.


Етиленоксид володіє сильною резорбціонной здатністю, легко

проникаючи через одяг і взуття, викликаючи роздратування шкіри, дерматит
з утворенням пухирів, підвищенням температури і лейкоцитозом.[25].
Щоб

уникнути

вище

перерахованих

симптомів

працівники

забезпечуються спеціальним одягом. Прямий контакт з речовиною суворо
забороняється!
Також в цеху запроваджений 6ти годинний робочий день, щоб
позбавити працівників тривалої роботи з речовинами.
У разі виникнення захворювання, через контакт з реагентами, хворому
надається лікарняний, що оплачують.
Перед початком роботи необхідно:


включити загально-обмінну припливно-витяжну вентиляцію.



перевірити: наявність і справність засобів індивідуального та

колективного захисту; справність технологічного обладнання. При виявленні
несправностей обладнання та засобів колективного захисту сповістити
керівника;


транспортування етиленоксиду повинно здійснюватись засобом,

який виключає можливість попадання його у виробниче та навколишнє
середовище;


по закінченню робіт необхідно: прибрати робоче місце. Залишок

етиленоксиду (від добового запасу), що не повністю витратився під час
роботи, повинен здаватись на склад.
6.2 Пожежна безпека
На виробництві, що проектується, можливими джерелами пожежі є
перенавантаження електроустаткування, нагріті стінки обладнання, іскри
електрообладнання та від тертя деталей машин, виникнення електричної дуги
при обриві ланцюгів високої напруги, перегріву електроустаткування.
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На таблиці 6.5 наведені показники пожежо- і вибухонебезпечності
речовин і матеріалів і класифікація цеху за пожежо- і вибухонебезпечністю
[27]. При проектуванні цеху передбачені запобіжні заходи: розділення
споруди

протипожежними

перекриттями

на

відсіки,

обладнання

протипожежних перешкод у вигляді гребенів, козирків, бортиків, між
будинками передбачені протипожежні розриви 10 м, протипожежний
водопровід, пожежні крани, ємності з піском і пожежні щити, вогнегасники
типу ВВ, ВХП; змонтована автоматична пожежна сигналізація, захист
ізоляції від теплового, механічного впливу.
Для підігрівачів передбачено застосування запобіжних пристроїв
(мембран,

клапанів).

Всі

електроустановки

оснащені

плавкими

запобіжниками від струмів короткого замикання.
Встановлюється охоронно - пожежна сигналізація автоматичного типу.
Перед початком роботи трубопроводи будуть продуватись повітрям з
перевіркою результатів продувки. Для захисту електроустаткування від
загоряння використовують регулярне технічне обслуговування, фарбування
електроустаткування негорючими матеріалами. Для запобігання прямих
ударів блискавки споруди захищені стрижньовими блискавковідводами. [27].
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ВИСНОВОК
Виконано проект по комп’ютерному розрахунку процесу отримання
етаноламінів.

Проаналізовано

особливості

технологічних

параметрів

процесу, фізико-хімічні властивості сировини та готової продукції, дано
характеристику методу отримання етаноламінів за рахунок синтезу окису
етилену і аміаку в присутності каталітичної кількості води.
В проекті було обґрунтовано норми технологічних режимів, вимоги до
якості сировини та продуктів процесу, наведена технологічна схема процесу
та її опис.
Проведено комп’ютерний розрахунок матеріальних балансів процесу за
допомогою програми - симулятора CheCAD 6.3.1.
В програмному середовищі VB було розроблено програмний модуль для
перевірочного розрахунку параметрів трубчастого реактора.
Запропоновано

схему

автоматизації

процесу

з

урахуванням

технологічних параметрів. Визначено прилади які доцільно використовувати
для автоматизації процесу.
Було

розраховано

основні

техніко-економічні

показники

для

обґрунтування впровадження системи автоматизації у виробництво.
Визначено основні засоби охорони праці виробництва етаноламіну.
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