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В статті розглянуто модифіковану технологічну схему виробництва 
пластифікатору на основі продуктів перетворення поліетилентерефталату. Проведено 
розрахунок процесу в статиці в програмному моделюючому комплексі CHEMCAD. 
Проведено аналіз технологічної схеми виробництва як об'єкту керування, визначені 
параметри контролю та регулювання і регулюючі впливи на них. 
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пластифікатор, комп’ютерний розрахунок 
 

В статье рассмотрено модифицированную технологическую схему производства 
пластификатора на основе продуктов преобразования полиэтилентерефталата. Проведен 
расчет процесса в статике в программном моделирующем комплексе CHEMCAD. Проведен 
анализ технологической схемы производства как объекта управления, определены 
параметры контроля, регулирования и регулирующие воздействия на них. 

Ключевые слова: объект управления, технологическая схема, 
полиэтилентерефталат, пластификатор, компьютерный расчет 
 

A modified schematic for plasticizer production from polyethylene terephthalate conversion 
products is considered in this paper. The calculation of the process in statics in the software 
complex CHEMCAD was performed. The analysis of the technological scheme of production as an 
object of control is described. Parameters of control and regulation were defined and regulatory 
impacts on these parameters were defined as well. 

Keywords: control object, technological schematic, polyethylene terephthalate, plasticizer, 
computer calculation 
 

ВСТУП 
Серйозною проблемою сучасного суспільства є негативний вплив на 

навколишнє середовище зростаючої кількості відходів поліетилентерефталату (ПЕТ). 
Завдяки зручності та широкій сфері застосування світове виробництво 
поліетилентерефталату щорічно зростає. Зі зростанням виробництва, збільшується й 
кількість використаних пластмасових виробів, що стають відходами. Відбувається 
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довгострокове накопичення відходів, адже період розкладу даного матеріалу сягає 
більше трьохсот років. Це все призводить до погіршення екологічного стану. У 
зв'язку з цим, утилізація відходів поліетилену та поліетилентерефталату (ПЕТ) 
набуває важливого економічного і екологічного значення. Для скорочення потоку 
відходів застосовуються різні методи переробки ПЕТ з отриманням корисних 
матеріалів [1-3].  

Робота націлена на створення нового процесу конверсії ПЕТ в корисний 
продукт – пластифікатор для бетонних сумішей. В якості сировини для даної 
технології використовуються відходи подрібненого ПЕТ та ряд хімічних речовин. 

Однією з ключових ланок у загальній системі функціонування будь-якого 
підприємства є автоматизація. Керування технологією призводить до підвищення 
ефективності і якості прийнятих технологічних рішень, скорочення термінів їх 
реалізації, зниження витрат та більш повного використанню наявних резервів 
виробничої системи підприємства.  

Ефективне керування процесом отримання пластифікатора на основі продуктів 
перетворення поліетилентерефталату вимагає аналізу технологічної системи як 
об’єкту автоматизації, та проведення комп’ютерного розрахунку технологічної схеми 
з метою визначення значень технологічних параметрів. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
В роботі проведено аналіз технологічного процесу  отримання пластифікатора 

на основі продуктів перетворення поліетилентерефталату як об’єкту керування, 
виконаний його комп’ютерний розрахунок в середовищі CHEMCAD та визначені 
основні технологічні параметри процесу.  
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ. 
Як об'єкт керування розглядається технологія виробництва пластифікатору 

(рис.1), яка передбачає взаємодію поліетилентерефталату з триізопропаноламіном у 
середовищі етиленгліколю та води. 

Згідно технологічної схеми першим кроком при отриманні 
триізопропаноламінової солі естеру терефталевої кислоти (пластифікатора) є 
взаємодія триізопропаноламіну з подрібненим поліетилентерефталатом в реакторі 4. 
Процес проводять при температурі 195…200°С, що сприяє розчиненню ПЕТ та 
проходженню реакції за схемою, що наведена на рис. 2. Отримана реакційна суміш 
(напівпродукт) проходить очищення на фільтрі 5, де видаляються забруднюючі 
речовини. Робочий тиск на фільтрі складає 0,3…0,4 МПа. Очищений розчин 
надходить до теплообмінника 6, де охолоджується до температури 170…180°С, після 
чого розчин надходить до реактора 7, де відбувається хімічна реакція отримання 
триізопропаноламінової солі естеру терефталевої кислоти з етиленгліколем в 
середовищі етиленгліколю та води при температурі 150°С, що наведена на рис. 3.  

Отриманий внаслідок реакції розчин триізопропаноламінової солі терефталевої 
кислоти прямує до випарного апарату, де відбувається випаровування етиленгліколю 
при температурі 200…250°С. Етиленгліколь, що випарувався, направляється на 
повторне використання. Після випарного апарату розчин триізопропаноламінової солі 
терефталевої кислоти прямує до теплообмінника, де охолоджується до температури 
120°С. Останньою стадією процесу є змішування розчину триізопропаноламінової 
солі терефталевої кислоти з водою в ємності 11 у співвідношенні 1:1.  
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Рис. 1. Технологічна схема процесу отримання пластифікатору на основі продуктів 

перетворення ПЕТ: 
1 – бункер ПЕТ; 2 – дозатор ПЕТ; 3 – ємність триізопропаноламіну; 4 – реактор отримання 

триізопропаноламінової солі естеру терефталевої кислоти (напівпродукт); 5 – фільтр грубого 
очищення; 6 – теплообмінник; 7 – реактор отримання триізопропаноламінової солі естеру 

терефталевої кислоти з етиленгліколем; 8 – ємність етиленгліколю; 9 – рекуперативний випарний 
апарат (для випаровування етиленгліколю); 10 – теплообмінник; 11 – ємність готового продукту; 12 – 

проміжна ємність; I – подрібнений ПЕТ; II – триізопропаноламін; III – реакційна суміш 
(напівпродукт); IV – осад; V – етиленгліколь; VI – розчин триізопропаноламінової солі терефталевої 

кислоти в етиленгліколі; VII – розчин триізопропаноламінової солі терефталевої кислоти; VIII – вода; 
XI – готовий продукт – водний розчин триізопропаноламінової солі естеру терефталевої кислоти 

(пластифікатор); XI – теплоносій 
 

В результаті цих процесів отримуємо цільовий продукт – пластифікатор 
(водний розчин триізопропаноламінової солі естеру терефталевої кислоти). 

 
Рис. 2. Схема хімічної реакції поліетилентерефталату та триізопропаноламіну 

 

 
Рис. 3. Схема хімічної реакції отримання розчину триізопропаноламінової солі 

терефталевої кислоти в етиленгліколі 
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Використовуючи програмний моделюючий комплекс CHEMCAD було 

спроектовано схему процесу виробництва пластифікатора (рис.4) на основі 
технологічної схеми (рис.1). Для розрахунку матеріального балансу були враховані 
тільки ті апарати, у яких присутні матеріальні перетворення. 
 

 
Рис. 4. Схема процесу виробництва пластифікатору в комплексі CHEMCAD 

 
Для створення схеми, зображеної на рис.3, було знайдено та використано з 

бібліотеки потрібні апарати. Апарати підбирались таким чином, щоб відбувалось 
найбільш точне відображення характеру реальних апаратів: змішувач (апарати 1,7,8), 
кінетичний реактор (апарати 2, 5), теплообмінник (апарати 3,6). Також слід звернути 
увагу на те, що реактори в середовищі CHEMCAD мають один вхід, тому для 
проведення реакції необхідно всі вхідні речовини звести в один потік, який буде 
надходити до реактора. До структурної схеми був доданий змішувач (2), з метою 
поєднання I (ПЕТ) та II (суміш триізопропаноламіну) потоків та змішувач (8), з метою 
поєднання III (суміш ПЕТ та триізопропаноламіну), VIII (вода) та V (етиленгліколь).  

Сумарний матеріальний баланс схеми наведено в таблиці 1. Наведені 
результати вказують на правильність проведених розрахунків. 
 

Таблиця 1. Матеріальний баланс схеми 
Параметр Надходження Витрати Втрати, % 

Масові витрати, кг/год·10-3 2700 2700.001 0 
Молярні витрати кмоль/год 79.883 74.679 6.5 

 
Розрахований матеріальний і тепловий баланс процесу дозволив визначити 

параметри схеми в статиці. 
В розрахунку показано, що в результаті процесу переробки 500 кг подрібненого 

ПЕТ з використанням 500 кг триізопропаноламіну, 500 кг етиленгліколю та 1200 кг 
води можна отримати 2700 кг готового продукту – пластифікатору. 

Показником ефективності процесу переробки ПЕТ служить продуктивність 
установки по кінцевому продукту (розрахункова витрата пластифікатору). 
Продуктивність залежить від наступних параметрів: складу вихідних речовин, 
співвідношення компонентів реакцій та підтримання процесів схеми згідно 
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технологічного регламенту. Так, в реакторі 4 взаємодію триізопропаноламіну з 
подрібненим поліетилентерефталатом слід проводити при інтенсивному 
перемішуванні та заданій температурі. Модель реактора з мішалкою базується на 
припущенні про ідеальне перемішування реагуючої суміші. З точки зору управління 
дуже важливо підтримувати задане співвідношення реагентів на вході в реактор. 
Витрата триізопропаноламіну на вході до реактора регулюється в залежності від 
кількості подрібненого ПЕТ, що завантажується в реактор за допомогою дозатора. 
Регулювання температури здійснюється за рахунок зміни витрати теплоносія, який 
надходить в сорочку реактора. Для оператора передбачається ручне керування 
двигуном перемішуючого пристрою. Робота фільтру 5 контролюється за 
розрідженням, при якому проводиться процес фільтрування.  

Показником ефективності теплообміну в теплообмінниках 6 та 10 є 
температура суміші на виході з теплообмінника, а метою управління – підтримання 
цієї температури на регламентному значенні. 

Залежність температури суміші від ряду основних параметрів процесу 
теплообміну може бути знайдена з рівняння теплового балансу  
 

( ) ( )'' ' ' ''
X X X X Г Г Г ГG c t t G c t t− = − , (1) 

де  витрати холодного та гарячого теплоносіїв;  питомі 
теплоємності холодного та гарячого теплоносіїв;   температури холодного та 
гарячого теплоносіїв на вході в теплообмінник; температура теплоносія на 
виході з теплообмінника. Регулювання температур напівпродукту та цільового 
продукту на виході теплообмінників  здійснюється за рахунок зміни витрати 
охолоджуючої води.  

В реакторі 7, де відбувається хімічна реакція отримання 
триізопропаноламінової солі естеру терефталевої кислоти з етиленгліколем при 
температурі 150°С в середовищі етиленгліколю з водою. Процес відбувається при 
інтенсивному перемішуванні. Для оператора передбачається ручне керування 
двигуном перемішуючого пристрою. На вході в реактор підтримується задане 
співвідношення реагентів: реакційна суміш – етиленгліколь, шляхом зміни витрати 
етиленгліколю в ємності 8. Витрата води коригується в залежності від витрати 
напівпродукту. Регулювання температури в реакторі здійснюється за рахунок зміни 
витрати теплоносія в сорочку реактора. 

В випарний апарат 9 поступає розчин триізопропаноламінової солі 
терефталевої кислоти в етиленгліколі. Задачею випарного апарату є видалення 
етиленгліколю з подальшим поверненням його у виробництво. Показником 
ефективності даного процесу є концентрація розчиненої речовини в упареному 
розчині, а метою керування – підтримання заданого значення цієї концентрації. 
Рівняння матеріального балансу випарної установки по розчиненій речовині та 
матеріального балансу по всій кількості речовини мають вигляд: 
 

. . . .c p c p y p y pG C G C= ,  . .c p y p ПG G G= +  (2) 
 

де  – витрати свіжого та упареного розчинів;  – концентрація 
розчиненої речовини в свіжому розчині;  – концентрація розчиненої речовини в 
упареному розчині; де  – витрата парів розчинника. З рівнянь (1-2) отримуємо: 
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. .
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.

c p c p
y p

c p П

G C
C

G G
=

−
 

(3) 
 
 

Витрату  можна стабілізувати та змінювати для отримання оптимального 
режиму процесу випаровування. Але концентрація  визначається попередніми 
технологічними процесами, при її зміні в випарний апарат надходять збурюючи 
впливи, які неможна ліквідувати до надходження їх в об'єкт. Витрата  визначається 
значеннями режимних параметрів процесу (температури, тиску та концентрації 
розчину в апараті), які, в свою чергу, залежать від параметрів сировини та 
інтенсивності підводу тепла до кип'ятильника. Тож, щоб при наявності збурюючих 
впливів мета управління була досягнута в якості головної регулюємої величини слід 
обрати концентрацію , а регулюючі впливи наносити шляхом зміни витрати . 
При роботі випарної установки без проміжної ємності якість регулювання 
погіршується, тому в схемі передбачена ємність 12. Таким чином підтримується 
максимально можлива продуктивність апарату при досягненні цілі керування. 
Регулювання концентрації  зміною інтенсивності подачі тепла до кип'ятильника 
може привести до плівкового кипіння, що не є економічним. Таким чином для 
досягнення мети керування процесом необхідно регулювати наступні параметри: 
температурну депресію шляхом зміни витрати ; тиск в апараті шляхом зміни 
витрати ; витрату теплоносія. Для підтримання матеріального балансу в апараті 
регулюється рівень розчину шляхом зміни витрати упареного розчину. 

Витрата води в ємністі готового продукту 11 регулюється у співвідношенні 1:1 
до витрат триізопропаноламінової солі терефталевої кислоти після випарного апарату. 
Крім того, в схемі автоматизації передбачені контури контролю витрат речовин між 
апаратами, контури контролю рівня в ємностях 3, 8, 11, 12 з сигналізацією 
максимального рівня.  
 

ВИСНОВКИ 
Таким чином проведений аналіз технологічної схеми виробництва 

пластифікатора як об'єкта керування дозволив вибрати параметри контролю та 
регулювання, канали внесення регулюючих впливів та рівень автоматизації процесу. 
Спроектована в середовищі ChemCAD схема дала можливість отримати та дослідити 
параметри потоків, сумарний матеріальний і тепловий баланс процесу. Технічна 
реалізація системи керування процесом здійснюється на базі мікропроцесорної 
техніки. 
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