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Розглянуто можливість застосування програмного забезпечення UniSim Design для 
перевірки та уточнення даних, зібраних на нафтохімічному виробництві. Побудовано 
імітаційну модель виробництва із розбиттям загальної схеми на чотири фрагменти, згідно 
основних структурних блоків. Підтверджено збіжність результатів моделювання з 
відомими виробничими даними. 

Ключові слова: UniSim Design, інтеграція процесів, піроконденсат, бензол 
 

Рассмотрена возможность применения программного обеспечения UniSim Design для 
проверки и уточнения данных, собранных на нефтехимическом производстве. Построена 
имитационная модель производства с разбивкой общей схемы на четыре фрагмента, в 
соответствии с основными структурными блоками. Подтверждено сходимость 
результатов моделирования с известными производственными данными. 

Ключевые слова: UniSim Design, интеграция процессов, пироконденсат, бензол 
 

The possibility of using the UniSim Design software to verify and clarify data collected at 
the petrochemical plant is considered. A production simulation model with the division of the whole 
scheme into four fragments, in accordance with the basic structural blocks, is constructed. The 
convergence of simulation results with known production data is confirmed. 
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ВСТУП 
Сучасне програмне забезпечення для моделювання хіміко-технологічних 

процесів не тільки дозволяє розробляти комплексні проекти та оптимізувати 
інжинірингову діяльність, але й відігравати роль контрольного інструменту, 
забезпечуючи детальну перевірку модернізованих систем теплообміну. Замість 
тривалих пілотних пусків обладнання та фізичної перевірки працездатності його 
елементів серією випробувань, сумісність та ефективність апаратів сьогодні можна 
верифікувати на імітаційній моделі. Окрім цілком очевидної значної економії 
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фінансів за рахунок відсутності необхідності фізичного впровадження кожного 
рішення, імітаційне моделювання також суттєво скорочує строки підготовки 
технологічної документацій та заощаджує робочий час проектувальника [1, 2]. 

Використання UniSim Design, який є програмним продуктом компанії 
Honeywell, відкриває нові можливості для більш продуктивної взаємодії з 
початковими технологічними даними. Завдяки наявності великої кількості так званих 
«ступенів свободи» та варіативності у питанні кількості вхідної інформації стало 
можливим отримання багатьох рішень для однієї задачі. Означений аспект є вкрай 
важливим у розрізі застосування UniSim Design для завдань, пов’язаних з перевіркою 
коректності результатів проектувальної роботи, необхідних для інтеграції хіміко-
технологічних процесів. 

Зокрема, перевірці та/або з’ясуванню підлягають наступні питання: масові 
витрати окремих технологічних потоків, їхня кінцева температура на виході з 
теплообмінних апаратів, теплове навантаження на конкретний теплообмінник, 
загальні або часткові матеріальні баланси. З огляду на структуру методу пінч-аналізу, 
який було використано для синтезування модернізованої схеми теплообмінної 
мережі, низка технологічних даних може бути відсутня – й встановити її непрямим 
шляхом не видається можливим. Натомість, вдаючись до дворазового моделювання 
(існуючої схеми та вдосконаленої), проектувальник може здобути впевненість у 
коректності та загальній збіжності даних на усіх етапах розрахунку. Таким чином, 
моделювання функціонуючої системи теплообмінних апаратів дозволяє заповнити 
певні пробіли у вихідних даних, а моделювання модернізованої – перевірити 
збереження цільових показників (зокрема, температур) усіх технологічних потоків 
після запровадження заходів з інтеграції. Окрім того, завдяки штатним 
функціональним ресурсам даного програмного забезпеченням друга модель також 
дозволяє переконатися у досягненні теплообмінниками необхідних теплових 
навантажень, які формують загальний термобаланс досліджуваного виробничого 
об’єкту. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Задля уточнення теплофізичних даних матеріальних потоків та теплових 

навантажень необхідно побудувати комп’ютерну модель установки переробки 
піроконденсату. Модель існуючого процесу дозволить перевірити дані, зібрані на 
виробництві, та визначити відсутні витрати потоків, теплоємності та приховану 
теплоту фазового переходу досліджуваних потоків. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Установка переробки піроконденсату являє собою комплекс нафтохімічного 

обладнання для гідрогенізаційного виробництва бензолу, яка включена до циклу 
процесів з піролізу вуглеводнів нафти, компримування та розділення пірогазів. 
Загальний вигляд технологічної схеми наведено на рис. 1. 

Установка переробки піроконденсату складається з шести основних 
технологічних вузлів: 

1) виділення бензол-толуол-ксилольної фракції (надалі за текстом – БТК-
фракції) з піроконденсату в колоні К-301 з подальшим розділенням кубового 
продукту на фракції С9 та важку смолу піролізу в колонні К-313; 

2) гідрування, гідрознесірчування та гідротермопереробка в реакторах Р-301, 
Р - 302, Р-303/1, Р-303/2; 
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3) стабілізація та розділення гідродеалкілату в колонах К-305, К-306, К-307 з 
виділенням товарного бензолу; 

4) компримування вуглецевмісного газу; 
5) очищення і осушення вуглецевмісного газу й концентрування вуглецю; 
6) компримування метану низького тиску в М-303. 
Технологічна схема установки переробки піроконденсату виконана одним 

потоком, тобто усі стадії процесу відбуваються одночасно, однак роз’єднані в 
просторі. Виробництво подібного роду протікає в різних частинах заводського 
обладнання та/або в окремих апаратах, які входять до складу установки. 

Кількість годин роботи на рік – 8000 год. Продуктивність установки: 
– за сировиною – 201,6 тис. т/рік; 
– за бензолом – 96,0 тис. т/рік; 
– за фракцією С9 – 19,0 тис. т/рік. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема існуючого процесу: 

а) блок виділення БТК-фракції з піроконденсату; 
б) блок гідрування, гідрознесірчування та гідротермопереробки; 

в) блок стабілізації та розділення гідродеалкілату; 
г) блок очищення і осушення вуглецевмісного газу та концентрування вуглецю 

 
Питома вага теплообмінного обладнання на підприємствах хімічної та 

суміжних галузей промисловості в середньому складає 15…18%, в нафтохімічній і 
нафтопереробній промисловості – 50%. Пояснити це можна тим, що майже всі 
основні процеси хімічної технології тісно пов'язані з необхідністю підведення або 
відведення теплоти. 

На першому етапі моделювання були використані витрати та температури 
потоків, отримані під час збору даних. Детальну інформацію про технологічні потоки 
використано для аналізу схеми, й наразі ця сукупність інформації слугує вихідними 
даними для побудови імітаційної моделі. 
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Створену імітаційну модель процесу переробки піроконденсату згідно логічної 

схеми виробництва було розбито на чотири фрагменти. Модель блоку виділення БТК-
фракції з піроконденсату представлено на рис. 2. Модель блоку гідрування, 
гідрознесірчування та гідротермопереробки наведено на рис. 3. Модель блоку 
стабілізації та розділення гідродеалкілату з виділенням товарного бензолу подана на 
рис. 4. Модель блоку очищення і осушення вуглецевмісного газу та концентрування 
вуглецю представлена на рис. 5. 
 
 

 
 

Рис. 2. Імітаційна схема блоку виділення БТК-фракції з піроконденсату 
 
 

Зокрема, система теплообміну установки виробництва бензолу включає в себе 
2 печі, 12 рекуперативних та 27 утилітних теплообмінних апаратів. Водночас 
коефіцієнт теплопередачі багатьох теплообмінників знаходиться в діапазоні від 20 до 
150 Вт/(м2∙К), що говорить про недостатньо ефективну роботу теплообмінного 
обладнання, встановленого на установці, яка досліджується. Низькі значення 
коефіцієнтів теплопередачі в теплообмінниках пов’язані або зі значно завищеною 
площею поверхні теплообміну, або з хибною позицією конкретного апарата, або із 
забрудненнями поверхонь та невідповідним фізичним станом обладнання. Перелічені 
недоліки теплообмінної системи призводять до зниження теплопередачі в існуючих 
теплообмінних апаратах і, як наслідок, до збільшення навантаження на печі та 
систему охолодження. 
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Рис. 3. Імітаційна схема блоку гідрування, гідрознесірчування та гідротермо 
переробки 

 
 
 

Результати розрахунку створеної імітаційної моделі близько зійшлись з 
даними, зібраними під час обстеження виробництва, та результатами обчислень, 
отриманими за допомогою класичних методів обрахунку параметрів хімічного 
обладнання. 

Концепція єдиної моделі дозволяє використовувати єдину побудовану модель 
на різних стадіях «життєвого циклу» установки. На стадії проектування ця модель 
може використовуватися для прийняття основних рішень, розробки базового проекту, 
розробки детального інженерного проекту і, нарешті, для оцінки працездатності та 
керованості схеми. У свою чергу, після того, як фізична установка буде побудована, 
ту ж саму модель можна використовувати для «доведення» робочих параметрів, 
навчання операторів, дослідження режимів безпечної роботи, економічної, технічної 
та технологічної оптимізації [1, 2]. 

Важливо відзначити, що UniSim Design не тільки дає можливість здійснювати 
моделювання на всіх етапах життєвого циклу конкретної установки, але й може 
слугувати базою для моделювання усього виробничого ланцюга промисловості 
видобутку та переробки вуглеводневої сировини [2, 3]. 
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Рис. 4. Імітаційна схема блоку стабілізації та розділення гідродеалкілату з виділенням 

товарного бензолу 
 
 
 

ВИСНОВКИ 
Розробка імітаційних моделей для виробництв нафтохімічної галузі здатна 

значно спростити чимало інженерно-проектних робіт. Наразі було підтверджено, що 
«вбудовані» в програму UniSim Design пакети розрахунку властивостей речовин 
забезпечують надійні результати для сумішей вуглеводнів та простих теплоносіїв та 
теплообмінного обладнання в цілому. Оскільки в основі програми лежать 
фундаментальні термодинамічні методи, результати її роботи можуть замінити 
багатогодинну працю проектувальників без втрати якості. Навпаки, застосування 
моделювання промислових виробництв хімічної та нафтохімічної галузі є 
прогресивним кроком для інженерної думки у нашій країні. 
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Рис. 5. Імітаційна схема блоку очищення і осушення вуглецевмісного газу та 

концентрування вуглецю 
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