
 

 129 

 

 

СЕКЦІЯ 2 
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ 

 

 

 

СЕКЦИЯ 2 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И БИОХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И 

СИСТЕМ 

 

 

 

SECTION 2 
COMPUTER SIMULATION OF CHEMICAL ENGINEERING AND 

BYIOTECHNOLOGY PROCESSES AND SYSTEMS 
 



КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТА БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ 

 130 

 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОКСИДОВ 
СЕРЫ С КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИМИ ЖИДКИМИ ОТХОДАМИ 
 
Цейтлин М. А., Райко В. Ф. 
 
МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОКСИДІВ СІРКИ З 
РІДКИМИ ВІДХОДАМИ, ЩО МІСТЯТЬ КАЛЬЦІЙ 
 
Цейтлін М. А., Райко В. Ф. 
 
MATHEMATICAL MODELING OF THE SULFUR OXIDES INTERACTION 
WITH CALCIUM-CONTAINING LIQUID WASTE 
 
Tseitlin M. A., Raiko V. F. 
 
Национальный технический университет 
«Харьковский политехнический университет» 
Харьков, Украина 
 michelzeitlin@gmail.com 
 

С целью удешевления абсорбционной очистки выбросов дымовых газов от диоксида 
серы предложено использовать промышленные отходы, содержащие кальций. На примере 
сточной жидкости содового производства разработана математическая модель кинетики 
процесса взаимодействия стока с известью в условиях, когда в зависимости от 
парциального давления диоксида серы в газе скорость абсорбции определяется диффузией в 
газовой пленке, или растворением твердой части суспензии. Рассмотрено использование 
этой модели в расчете газоочистного оборудования. 

Ключевые слова: дымовые газы, диоксид серы, отходы с содержанием кальция, 
абсорбционная очистка, кинетика, математическое моделирование, скорость абсорбции 
 

З метою здешевлення абсорбційної очистки викидів димових газів від діоксиду сірки 
запропоновано використання промислових відходів, які містять кальцій. На прикладі стічної 
рідини содового виробництва розроблено математичну модель кінетики процесу взаємодії 
діоксиду сірки з вапном в умовах, коли в залежності від парціального тиску двооксиду сірки 
у газі швидкість абсорбції визначається або дифузією у газовій плівці, або розчиненням 
твердої частини суспензії. Розглянуто використання цієї моделі у розрахунку газоочистного 
обладнання. 

Ключові слова: димові гази, діоксид сірки, відходи зі вмістом кальцію, абсорбційна 
очистка, кінетика, математичне моделювання, швидкість абсорбції 
 

The use of industrial waste, containing calcium, has been proposed for reduce the cost of the 
flue gas absorption cleaning from sulfur dioxide. Using the wastewater of soda production as an 
example, a mathematical model is developed for the kinetics of the process of waste interaction with 
lime under conditions where, in depending on the partial pressure of sulfur dioxide in a gas, the 
absorption rate is determined by diffusion in a gas film or by dissolving the solid part of a 
suspension. Considered the use of this model in the calculation of gas cleaning equipment. 

Keywords: flue gases, sulfur dioxide, waste with calcium content, absorption purification, 
kinetics, mathematical modeling, absorption rate 
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ВВЕДЕНИЕ 
Одним из самых распространённых загрязнителей воздуха, имеющих 

антропогенное происхождение, являются оксиды серы. Попадают они в атмосферу, в 
основном, с топочными газами теплогенераторов, использующих органическое 
топливо. Не удивительно, что для очистки сбросных газов от этого загрязнителя 
разработан достаточно широкий спектр технологий, среди которых наибольшее 
применение нашел способ абсорбционной очистки с использованием известковой или 
известняковой суспензии в качестве абсорбента [1]. К сожалению, недостатком 
первого способа являются высокие затраты на получение извести и приготовление 
так называемого «известкового молока», а второй характеризуется сравнительно 
низкой скоростью абсорбции, что повышает стоимость газоочистного оборудования.  
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Решением актуальной задачи снижения затрат на абсорбционную очистку газа 

может быть использование в качестве абсорбента жидких кальцийсодержащих 
отходов, имеющих щелочную реакцию и способных поглощать SO2. Одним из 
многотоннажных отходов, соответствующих указанным выше требованиям является 
дистиллерная суспензия – сток производства кальцинированной соды, содержащий до 
50 кг/м3 твердой части с высоким содержанием кальциевых соединений в виде 
гидроксида, карбоната и силикатов кальция. Очистка топочных газов от диоксида 
серы дистиллерной суспензией является процессом, в основе химизма которого лежит 
необратимая химическая реакция, приводящая к образованию осадка сульфида 
кальция, который может окисляться кислородом, имеющимся в газе, в 
малорастворимый сульфат. Наиболее активным по отношению к диоксиду серы 
является гидроксид кальция, массовая доля которого в твердой части дистиллерной 
суспензии достигает 20 %. После исчерпания Са(ОН)2 и снижения рН в реакцию с 
SO2 может вступать карбонат кальция, массовая доля которого достигает 60 %. 
Однако скорость абсорбции при этом значительно снижается. Поэтому, благодаря 
значительному избытку стоков в сравнении с потребностью для целей газоочистки, 
целесообразно использовать только гидроксид кальция, содержащийся в твердой 
части суспензии. Целью работы, описанной в данной статье, является разработка 
математических моделей, позволяющих рассчитывать основные конструктивные 
параметры абсорбера на основе кинетических характеристик процесса абсорбции 
диоксида серы дистиллерной жидкостью. 
 

АНАЛИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В отличие от рассматриваемых обычно случав хемосорбции, когда активный 

компонент полностью растворен в жидкости, при абсорбции SO2 дистиллерной 
суспензией большая часть активного вещества – Са(ОН)2 – находится в твердой фазе. 
Это существенно осложняет математическое описание из-за неопределенности 
относительно лимитирующей стадии процесса.  

Интересное решение этой задачи представлено в статье [2], в которой на основе 
анализа кинетики процессов растворения известняка и физической абсорбции 
диоксида серы, получено уравнение, описывающее скорость рассматриваемого 
процесса. Однако применение полученных в цитированной выше работе уравнений 
для расчета поглощения SO2 дистиллерной суспензией ограничено тем, что в отличие 



КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТА БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ 

 132 

от карбоната, гидроксид кальция, содержащийся в дистиллерной суспензии, обладает 
вполне ощутимой растворимостью. 

Для того чтобы найти скорость абсорбции диоксида серы рассмотрим 
следующий упрощенный механизм процесса. Диоксид серы диффундирует сквозь 
газовую пленку к поверхности жидкости, где вступает в реакцию с растворенным 
гидроксидом кальция. Последний поступает в зону реакции в результате растворения 
твердого вещества. Сопротивление переносу диоксида серы и гидроксида кальция в 
зону реакции отсутствует. Такая модель, безусловно, сильно упрощает реальный 
механизм процесса, который, скорее всего, включает гидратацию диоксида серы, 
диссоциацию сернистой кислоты, реакцию нейтрализации и, возможно, другие 
стадии. Однако, как будет показано ниже, даже на основании упрощенного механизма 
удается построить удовлетворительную кинетическую модель.  

Для каждой из последовательных стадий запишем уравнения скорости 
процесса, отнесенной к 1 м2 поперечного сечения абсорбера и отвечающие 
предложенному механизму процесса.  

Скорость транспорта диоксида серы через газовую пленку 
 , п2 2 2гSO SO SO( )r k p p= − , (1) 

где 
2SOr – скорость абсорбции, моль/м2с; гk – коэффициент массоотдачи, моль/м2с 

Па , п2 2SO SO,p p – парциальные давления диоксида серы в основной массе газа и на 
поверхности массопередачи соответственно, Па. 

Равновесие на поверхности раздела газовой и жидкой фаз 
 

2 2,SO п SO , пр Hc= , (2) 

где Н – константа Генри, Па м3/моль  
2SO , пc – концентрация диоксида серы в 

жидкости на поверхности массопередачи, моль/м3. 
Скорость химической реакции: 
 ,2 2 2рSO SO , п Ca(OH) пr k с c= , (3) 

где рk – константа скорости реакции, отнесенная к площади поперечного сечения 
аппарата, м4/моль⋅с; 

2 ,Ca(OH) пc – концентрация гидроксида кальция в зоне реакции, 

моль/м3. 
Скорость растворения гидроксида кальция  
 

2 2 2 2s шлSO Ca(OH) Ca(OH) Ca(OH) , п( )r r k g с с== − , (4) 

где ks – коэффициент скорости растворения твердой части суспензии моль/м2⋅с; gшл – 
массовая доля твердой части в дистиллерной суспензии; 

2Ca(OH)с – растворимость 
гидроксида кальция в дистиллерной суспензии, моль/м3. 

Исключив из системы уравнений (1) – (4) величины концентраций и 
парциальных давлений, относящихся к поверхности раздела газ-жидкость получим 
следующее уравнение: 

2 2 2

2 22 2

г s шл
г s шлSO SO Ca(OH)

p

2
г s шл

г s шл г s шлSO SOCa(OH) Ca(OH)
p

0,5

0,25

k k g Hr k p k g c
k

k k g Hk p k g c k k g p c
k

 
 =
 
 

 
 
 
 

+ + −

− + + −

 . (5) 
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Коэффициенты, скорости реакции, скорости растворения и массоотдачи в 
полученном уравнении определены нами экспериментально. При 20 оС: 
kр = 0,0113 м4/моль⋅с и ks = 0,59 моль/м2⋅с. В расчете принято: 

2Ca(OH)с = 22 моль/м3, 

Н =56,6 Па⋅м3/моль (рассчитано по справочным данным).  
Экспериментально также было установлено, что кинетика абсорбции диоксида 

серы дистиллерной суспензией не зависит от температуры. Поэтому, допустимо принять, 
что произведение 

2s Ca(OH)k с и комплекс s pk H k  не зависят от температуры и равны: 

 
2s Ca(OH)k с = 12,9, а s pk H k  = 2922. (6) 

При подстановке в (5) численных значений соответствующих коэффициентов 
получим расчетное уравнение для определения скорости абсорбции 

 
2г SO

2

2

2 2

шл гSO

г шл г г шлSO SO

0,5 (1461 6,45)

[0,5 (1461 6,45)] 12,9

k pr g k

k p g k k p g

= + + −

− + + −
. (7) 

Для расчета величины kг в специальных экспериментах с 
крупноперфарированной противоточной (провальной) тарелкой было получено 
уравнение 

  kг = 36,4∙10-4 w L0,44,  (8) 

где w – скорость газа в полном сечении контактного устройства, м/с; L – плотность 
орошения, м3/м2.с. 

Теперь рассмотрим использование кинетического уравнения (7) в расчете 
противоточного абсорбера, снабженного провальными тарелками с крупной 
перфорацией. При разработке математической модели абсорбера были приняты 
следующие допущения, которые позволили упростить расчет без значительного 
понижения точности.  

1.Рабочая линия линейна, что допустимо из-за относительно небольшой 
концентрации SO2 в газе. 

2. Жидкость на тарелке идеально перемешана, а газ – движется в режиме 
идеального вытеснения.  

3. Общее давление в аппарате постоянно по всей высоте. Ошибка из-за такого 
допущения крайне мала, так как гидравлическое сопротивление аппарата будет 
составлять не более 5,5 % от общего давления в нем. 

Для определенности примем, что счет тарелок идет сверху вниз. Тогда при 
принятых допущениях и обозначениях уравнение рабочей линии будет иметь вид: 

 L (ci –c0) = G(yi –y0), (9) 
где i – номер тарелки, считая сверху; L – расход жидкости, м3/с; ci, c0 – мольные 
концентрации соединений серы в абсорбенте суммарно в растворе и осадке на выходе 
из i-той тарелки и на входе в аппарат, соответственно, моль/м3; G – мольный расход 
газа, моль/с; yi, y0 – мольные доли SO2 в газе на входе в i-тую тарелку и на выходе из 
аппарата, соответственно. 

Уравнение массопередачи для i-той тарелки будет иметь вид: 
 G(yi – yi-1) = S

2SOr , (10) 

где  S – площадь поперечного сечения аппарата, м2; 
2SOr – скорость абсорбции 

диоксида серы, рассчитанная по уравнению (7). 
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Величину парциального давления диоксида серы в газе для подстановки в 
уравнение (7) можно рассчитывать по формуле  

  
2SO общ iР yp = , (11) 

где общР – общее давление в аппарате, Па; iy – среднелогарифмическая концентрация 
диоксида серы в газе между ее значениями на входе и выходе из тарелки. 

Совместное решение уравнений (7) – (11) позволяет производить потарелочный 
расчет аппарата и определять количество контактных элементов, необходимых для 
достижения заданной степени очистки газа от диоксида серы. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
С целью удешевления абсорбционной очистки от диоксида серы выбросов 

дымовых газов предложено использование промышленных отходов, содержащих 
кальций. На примере сточной жидкости содового производства разработана 
математическая модель кинетики процесса взаимодействия стока с известью в 
условиях, когда в зависимости от парциального давления диоксида серы в газе 
скорость абсорбции определяется диффузией в газовой пленке, или растворением 
твердой части суспензии. Рассмотрено использование этой модели в расчете 
газоочистного оборудования. 
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Досліджені експлуатаційні характеристики адсорбційного регенератора низько-
потенційного тепла та вологи на основі композитних сорбентів «силікагель – натрій 
сульфат» та «силікагель – натрій ацетат», синтезованих золь – гель методом. За 
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Ключові слова: сорбційний регенератор теплоти та вологи, коефіцієнт регенерації 
тепла, експлуатаційні характеристики 
 

Исследованы эксплуатационные характеристики адсорбционного регенератора 
низко-потенциального тепла и влаги на основе композитных сорбентов «силикагель - 
натрий сульфат» и «силикагель - натрий ацетат», синтезированных золь - гель методом. С 
помощью предложенного алгоритма обоснованы параметры процессов эксплуатации 
(скорость, время, температура в помещении и на улице)  согласно максимальным значениям 
температурного коэффициента полезного действия.  

Ключевые слова: сорбционный регенератор теплоты и влажности, коэффициент 
регенерации тепла, эксплуатационные характеристики 
 

The operational characteristics of the adsorption regenerator of low-potential heat and 
moisture are studied on the basis of composite sorbents “silica gel-sodium sulfate” and “silica gel-
sodium acetate” synthesized by the sol-gel method. By suggested algorithm speed, time, 
temperatures in the room and on the street were established according to temperature efficiency 
factor.  

Keywords: adsorptive heat-moisture regenerator, heat regeneration coefficient, operating 
parameters 
 

ВСТУП 
Значним тепловим навантаженням в житлово-комунальному господарстві 

наряду з опаленням є підігрів припливного повітря. Традиційне технічне рішення – 
підігрів припливного повітря теплим, що надходить з приміщення, однак це 
призводить до забруднення припливного повітря [1]. В сучасних умовах 
перспективним рішенням явлється впровадження адсорбційного регенератора 
теплової енергії та вологи [2]. Але подальшу комерціалізацію цих пристроїв 
обмежують як низькі сорбційні властивості традиційних адсорбентів, зокрема, 
силікагелю та цеолітів, так і відсутність алгоритму визначення конструктивних та 
експлуатаційних характеристик регенераторів на їх основі в умовах систем вентиляції 
та кондиціонування [3]. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Представлена робота присвячена розробці алгоритмів визначення 

експлуатаційних характеристик адсорбційного регенератора теплоти та вологи. 
Розрахунок температурного коефіцієнта корисної дії пропонується визначати 

згідно алгоритму блок-схема якого представлена на рис. 1. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Апробацію розробленої математичної моделі проводили відповідно до 

експериментальних залежностей температура – час адсорбційного регенератора 
теплової енергії [1]. В якості адсорбенту використано композит «силікагель – натрій 
сульфат» і «силікагель – натрій ацетат», які синтезовано золь – гель методом. 
Коефіцієнт корисної дії регенератора за експериментальними даними склав 
приблизно 95% для «силікагель – натрій сульфат» та ККД «силікагель – ацетат 
натрію» 85% (рис. 2, 3).  
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Рис. 1. Блок-схема алгоритму розрахунку адсорбційного регенератора 
теплоти та вологи 
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1. Визначення концентрації води в повітрі на 
виході з теплового акумулятора при подачі. 
2. Розрахунок обсягу повітря, який пройшов через 
шар теплоакумулюючого матеріалу при подачі. 
3. Розрахунок адсорбції при подачі. 
4. Розрахунок теплоти адсорбції при подачі. 
5. Визначення кінцевої температури холодного 
повітря при подачі. 
6. Визначення температури повітря після 
змішування холодного повітря з вулиці і теплого 
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12. Визначення температури повітря після 
змішування холодного повітря з вулиці і теплого 
повітря в приміщенні при викиді. 
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 А Б 
Рис. 2. Вплив на температурний коефіцієнт корисної дії адсорбційного регенератора 

теплоти та вологи на основі композиту «силікагель - натрій сульфат» (А) та 
«силікагель - натрій ацетат» (Б) від перемикання напрямку потоків повітря при 

швидкості повітря, м/с: 1 – 0,22;  2 – 0,32;  3 – 0,42;  4 – 0,52 
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Рис. 3. Залежність температурного коефіцієнта корисної дії адсорбційного 
регенератора теплоти та вологи на основі композиту «силікагель - натрій сульфат» 

(А) та «силікагель - натрій ацетат» (Б) від часу перемикання напрямку потоків повітря 
при температурі зовнішнього повітря, °С: 1 – -3;  2 – -9;  3 – -15;  4 – -25 

 
 

По результатам математичного моделювання на величину температурного ККД 
адсорбційного регенератора теплоти та вологи впливає швидкість. Зі збільшенням 
швидкості видно, що ККД зменшується, це пов'язано з кількістю поданого повітря.  
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Так само можна спостерігати, що зі зменшенням часу перемикання (зміни 

напрямку) потоків спостерігається істотне зниження амплітуди залежностей 
«температура – час», як на теплом, так і на холодному кінцях пристрою. Це сприяє 
підвищенню коефіцієнта корисної дії. Максимальні значення коефіцієнтів корисної 
дії спостерігаються при швидкостях потоку вологого повітря 0,22…0,32 м/с і часу 
перемикання потоків близько 5…10 хв. Час досягнення максимальної адсорбції від 
часу перемикання потоків майже не залежить. 

Також на ефективність роботи адсорбційного регенератора впливають 
метеорологічні умови, тобто температура зовнішнього повітря, зі збільшенням якої 
підвищується коефіцієнт корисної дії регенератора. Температура зовнішнього повітря 
на тривалість досягнення максимальної концентрації майже не впливає. Зниження 
температури в кімнаті сприяє підвищенню коефіцієнта корисної дії. 

По результатам розрахунків максимальні значення температурних коефіцієнтів 
корисної дії встановлені 95 % для композита “силікагель – натрій сульфат” та 85 % для 
композита “силікагель – натрій ацетат” при швидкостях до 0,22 м/с та часу зміни 
напрямку потоків повітря до 5 хв. Встановлено, що для покриття добового навантаження 
на підігрів припливного повітря 327,9 МДж/добу доцільно використовувати 94 кг 
композиту, який містить або 177 кг адсорбенту, який містить 20 % силікагелю та 80 % 
натрій ацетату.  
 

ВИСНОВКИ 
В роботі було проведено порівняння експлуатаційних характеристик 

композитів «силікагель - натрій сульфат» і «силікагель - ацетат натрію» в 
адсорбційних регенераторах теплоти та вологи. Показана кореляція конструкційних 
характеристик регенератора та адсорбційних властивостей використаних композитів. 
Підтверджена більш висока ефективність адсорбційних регенераторів на основі 
композитних адсорбентів «силікагель – натрій сульфат» в порівнянні з композитами 
«силікагель – натрій ацетат», що є результатом їх більш високої адсорбційної ємності. 

Підтверджена більш висока ефективність адсорбційних регенераторів на основі 
композитних адсорбентів «силікагель – натрій сульфат» в порівнянні з композитами 
«силікагель – натрій ацетат», що є результатом їх більш високої адсорбційної ємності. 
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АЛГОРИТМ І ПРОГРАМА РОЗРАХУНКУ МАТЕРІАЛЬНОГО БАЛАНСУ 
СИНТЕЗУ АМІАКУ 
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СИНТЕЗА АММИАКА 
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ALGORITHM AND PROGRAM FOR CALCULATING THE MATERIAL 
BALANCE OF AMMIAK SYNTHESIS 
 
Kontsevoy A. L., Kontsevoy S. A. 
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«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Київ, УКРАЇНА 
kontsev@xtf.kpi.ua 
 

Запропоновано алгоритм розрахунку матеріального балансу циклічної схеми синтезу 
аміаку. Система 13 рівнянь враховує багатоваріантність вихідних даних, а саме 
концентрацію інертних газів у свіжому і продувному газі, температуру обох ступіней 
конденсації, концентрацію аміаку на виході з колони синтезу. Розв’язок передбачає 
визначення 13 невідомих: витрати свіжого, продувного і циркуляційного газу, кількість 
сконденсованого аміаку на кожній ступені, концентрацію інертних газів у різних точках 
схеми тощо. 

Ключові слова: аміак, синтез, конденсація, алгоритм, багатоваріантні розрахунки 
 

Предложен алгоритм расчета материального баланса циклической схемы синтеза 
аммиака. Система 13 уравнений учитывает многовариантность исходных данных, а именно 
концентрацию инертных газов в свежем и продувочном газе, температуру обоих ступеней 
конденсации, концентрацию аммиака на выходе из колонны синтеза. Решение 
предусматривает определение 13 неизвестных: расходы свежего, продувочного и 
циркуляционного газа, количество сконденсированного аммиака на каждой ступени, 
концентрацию инертных газов в различных точках схемы и т.п. 
Ключевые слова: аммиак, синтез, конденсация, многовариантные расчеты 
 

An algorithm for calculating the material balance of the cyclic ammonia synthesis scheme is 
proposed. The system of 13 equations takes into account the multivariance of the initial data, 
namely, the concentration of inert gases in the fresh and purge gas, the temperature of both stages 
of condensation, the concentration of ammonia at the outlet of the synthesis column. The solution 
provides for the determination of 13 unknowns: the consumption of fresh, purge and circulating 
gas, the amount of condensed ammonia at each stage, the concentration of inert gases at various 
points of the scheme, etc. 

Keywords: ammonia, synthesis, condensation, multivariate calculations 
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Реакція синтезу аміаку 3H2 + N2 ↔ 2NH3 є оборотною, тому ступінь 
перетворення компонентів азотоводневої суміші (АВС) в аміак за час її одноразового 
проходження через колону синтезу на залізних каталізаторах під середнім тиском 
30…32 МПа не перевищує 40%. Для повнішого перетворення АВС в аміак необхідна 
її багатократна циркуляція через колону синтезу і організація продування системи з 
метою виводу інертних газів (запобігання їх накопиченню і, відповідно, зменшенню 
продуктивності колони синтезу). На рисунку 1 надано принципову схему синтезу 
аміаку. Негативний вплив інертних газів позначається на термодинаміці (зсув 
рівноваги в бік вихідних речовин внаслідок зменшення ефективного тиску процесу 
синтезу) і кінетиці процесу (зменшення швидкості реакції внаслідок зменшення 
парціальних тисків водню і азоту). При цьому частина інертних газів та АВС 
розчиняються в рідкому аміаку, що конденсується у два ступені: на 1-ій ступені 
завдяки охолодженню водою, на 2-ій ступені завдяки охолодженню аміаком, який 
випаровується.  

У літературі [1] надано послідовний розрахунок синтезу аміаку з кінцевими 
результатами на конкретні вихідні дані. Наведений нижче алгоритм складено на 
основі системи рівнянь матеріального балансу, що надана у роботі [2] і програмно 
реалізовано на алгоритмічній мові Basic у посібнику [3].  
 

 
Рис.1. Схема матеріальних потоків в установці синтезу аміаку 

 
Нами запропоновано алгоритм і його реалізації в доступному для студентів 

середовищі Excel, що дає можливість виконання швидких і точних багатоваріантних 
розрахунків. Відповідно до заданої продуктивності за аміаком розрахунок передбачає, 
насамперед, визначення витрат свіжого, продувного, циркуляційного газів та витрат 
рідкого аміаку на кожному ступені конденсації. 
 

Алгоритм розрахунку. 
Вихідні дані: 

Концентрація компонентів в свіжому газі [компонент]св, об'ємні частки, H2, N2, CH4, 
Ar 0,7425; 0,2475; 0,0075; 0,0025, відповідно; тиск Р=320 атм; кількість аміаку Ro = 1т 
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(загальний випадок т/год.); об'ємна частка NH3 на виході з колони Скс = 0,18; об'ємна 
частка інертних газів (CH4, Ar) в продувному і циркуляційному газі Iін =0,125; 
температура на 1-ому і 2-ому ступені конденсації, К T1 = 313 і T2 = 273, відповідно.  
 

1) Попередні розрахунки 
Розчинність Ar під атмосферним тиском, м3/м3NH3, на 1-й і 2-й ступенях 

конденсації, відповідно: 
( )( ) 001.02730014.0085.0 11 ⋅−⋅+= Ta Ar ; 

Ara2 = ( )( ) 001.02730014.0085.0 2 ⋅−⋅+ T . 
Розчинність CH4 при атмосферному тиску, м3/м3NH3, на 1-й і 2-й ступенях 

конденсації, відповідно: 
( )( ) 001.02730035.0185.0 11 4

⋅−⋅+= Ta CH ; 
( )( ) 001.02730035.0185.0 22 4

⋅−⋅+= Ta CH . 
Розчинність АВС під атмосферним тиском, м3/м3NH3, на 1-й і 2-й ступенях 

конденсації, відповідно: 
( )( ) ( )( ) 2^20/202730000025.020/202730000242.000007.0 111 −−⋅+−−⋅+= TTa ABC ; 
( )( ) ( )( ) 2^20/202730000025.020/202730000242.000007.0 222 −−⋅+−−⋅+= TTa ABC . 

Об'ємна частка аміаку в циркуляційному газі за формулою Ларсона і Блека 
після 1 і 2 ступені конденсації, відповідно: 

31NHa = ( ) 100//54.1099/98768.51856.4^10 1TP −+ ; 

32NHa = ( ) 100//54.1099/98768.51856.4^10 2TP −+ . 

Витрата аміаку дорівнює, м3/год: V = 4,22
17
10000 ⋅

⋅R .  

Згідно рівняння синтезу витрата АВС, м3/год.: S0 = 2.V. 
 

2) Завдання початкових наближень витрат газу, м3/год. 
− для свіжого: Y1 = 0;  
− для продувного: Y2 = S0 ([CH4]св. + [Ar]св.)/Iін;  
− для циркуляційного: Y3 = 0  

− для рідкого NH3 відповідно на 2-й і 1-й ступенях конденсації: 
Y4 = 0.5 V⋅ ;  Y5 = 0.5 V⋅ . 

Початкові наближення  концентрацій газу, частки: 
− CH4 і Ar в циркуляційному газі (відповідно після 1-ої (Y6, Y7) і 2-ої (Y8, Y9) 

ступені конденсації): Y6 = Y8; Y7 = Y9 ,  
− при цьому початкове наближення об'ємної частки відповідно CH4 і Ar в газі 

після 2-ої ступені конденсації (точка 8) дорівнює:  
Y8 = [ ] [ ] [ ]( )( )свсвсвін ArСHCHI +⋅ 44 / ; 
Y9 = [ ] [ ] [ ]( )( )свсвсвін ArСHArI +⋅ 4/ . 

 
3) Рішення системи рівнянь (розташування в стовпчик без пустих строк) 
Парціальний тиск АВС після 1-ої ступені конденсації, атм: 

( )7611 3
1 YYaPP NH −−−⋅= ;      (1) 

Парціальний тиск АВС після 2 ступені конденсації, атм: 
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( )9822 3
1 YYaPP NH −−−⋅= ;      (2) 

Об'єм інертних газів, що розчиняються в рідкому аміаку відповідно з 1-ої і 2-ої 
ступені конденсації, м3 газа/м3 NH3: 

V1ін= ( )7161 4
YaYaP ArCH ⋅+⋅⋅ ;     (3) 

V2ін = ( )9282 4
YaYaP ArCH ⋅+⋅⋅ .    (4) 

Витрати свіжого Vсв, продувного Vпр і циркуляційного газу Vц, м3/год.: 
( ) ( ) ( )

312111522240 1 NHABCінABCінсв aYPaVYPaVYSV −⋅+⋅+⋅+⋅+⋅+= ;  (5) 
( )( )4 4 2 5 1[ ] [ ] /пр св св св ін ін інV V CH Ar Y V Y V I= ⋅ + − ⋅ − ⋅  ;   (6) 

( ) ( ) ( )
32 4 2 2 21 / 1ц кс кс NH св ін ABCV V С С a V Y V a P= ⋅ + − − + ⋅ + + ⋅  .  (7) 

Конденсується аміаку на 2-й ступені конденсації (точка 4), м3/год: 
( )( ) ( )( )3 3 3 32 1 2 2 2 2 2 2/ 1 1ц NH NH св NH NH ін ABCA V a a V a a V a P= ⋅ − − ⋅ − ⋅ + + ⋅  .  (8) 

Конденсується аміаку на 1-й ступені конденсації (точка 3), м3/год: 
3121 NHпр aVAVA ⋅−−=  .      (9) 

Об'ємна частка метану  в циркуляційному газі: 

[CH4]1 = ( ) 





 ⋅⋅+⋅⋅⋅−⋅ PaAVYPaACHV CHпрCHсвсв 44 118224 /][  .  (10) 

Об'ємна частка аргону в циркуляційному газі:  
[Ar]1 =  [CH4]1−інI .(     11) 

Об'ємна частка метану в газі на вході в колону синтезу: 
[CH4]2 = ( ) ( )( )PaPaVAVVVCHV CHABCінцсвцсвсв ⋅−⋅++⋅−+⋅+⋅

42222214 1/ [CH4]][ . (12) 
Об'ємна частка аргону в газі на вході в колону синтезу: 

[Ar]2 = ( ) ( )( )PaPaVAVVVArV ArABCінцсвцсвсв ⋅−⋅++⋅−+⋅+⋅ 222221 1/ [Ar]][ . (13) 
Рівняння (1) - (13) в середовищі Excel розв'язуються методом ітерації: комірці 

початкових наближень Y1 привласнюється значення Vсв, розраховане згідно рівняння 
(5), а потім: 

− для офісу 2003 в контекстному меню «Сервис», «Параметры», «Вычисления» 
відмітити «Итерации», ОК;  

− для офісу 2010 натиснути на кнопку «Office» у лівому верхньому кутку, а 
потім на «Параметры Excel» – у відкритому вікні перейти на вкладку «Формулы» та 
відмітити «Включить итеративные вычисления».  

Привласнення Y2 − Y9 реалізувати протягуванням (авто заповненням) 
комірки Y1.  
 

4) Складання таблиць витрат і складу матеріальних потоків 
Розрахунок об'ємів H2, N2 в точці 2 ведеться з урахуванням об'ємних часток 

метану 1[CH4] , аргону [Ar]1 і аміаку a1NH3 в циркуляційному газі (відповідає складу 
продувного):  

( ) 4/3[Ar][CH4]1
32 111 ⋅−−−⋅= NHпрH aVV ; 

( ) 4/[Ar] [CH4]1
32 111 NHпрN aVV −−−⋅= . 
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Розрахунок об'ємів компонентів в точці 3 ведеться з урахуванням розчинності 
АВС, метану і аргону − ArCHABC aaa 111 ,,

4
 ; об'єму аміаку, який видається з 1-ої ступені 

конденсації − А1; тиску − Р1, Р і об'ємних часток компонентів в даній точці: 
4/31112

⋅⋅⋅= PAaV ABCH ; 
4/1112

PAaV ABCN ⋅⋅= ; 

111 ]4[
44

CHPAaV CHCH ⋅⋅⋅= ; 

111 ][ArPAaV ArAr ⋅⋅⋅= ; 
13

AVNH = . 
Розрахунок об'ємів компонентів в точці 4 ведеться з урахуванням розчинності − 

4222 ,,
CHArABC

aaa ; об'єму аміаку, який видається з 2-ої ступені  конденсації – А2; тиску − 
Р2, Р і об'ємних часток компонентів в даній точці:  

4/32222
⋅⋅⋅= PAaV ABCH ; 

4/2222
PAaV ABCN ⋅⋅= ; 

222 ]4[
44

CHPAaV CHCH ⋅⋅⋅= ; 
 [Ar]222 ⋅⋅⋅= PAaV ArAr ; 

23
AVNH = . 

Розрахунок об'ємів компонентів в точці 9 ведеться з урахуванням кількості 
аміаку на вході в колону синтезу (точка 8), до якої додається синтезований в колоні 
аміак в кількості Ro∙1000, кг/год. і V, м3/год. Витрата водню і азоту на синтез Ro∙1000, 
кг/год. і V, м3/год  аміаку визначається згідно стехіометрії реакції синтезу аміаку, їх 
витрата в точці 9 дорівнює витраті в точці 8 мінус витрата на синтез. Витрати 
інертних газів, звісно, визначаються витратами в точці 8. Перевірка: об‘ємна частка 
аміаку дорівнює Скс. 

Перевірка продуктивності за аміаком, що дорівнює сумі мас аміаку з 1-ї, 2-ї 
ступені конденсації (точка 7) та аміаку, що виводиться з продувкою (точка 2):  
 

989,59+10,41=1000 кг. 
 

Аналіз вхідних (точка 1) і вихідних потоків газу (точка 2) і рідини (точка 7) 
відділення синтезу згідно принципу «чорного ящика»:  
 

1076,84=67,58+1009,26 кг. 
 

Для кращого розуміння впливу вихідних параметрів студентам пропонується 
виконати багатоваріантні розрахунки: 

1. Вивчити вплив вмісту інертних газів в циркуляційному Iін (від Iін = 0,105 до 
Iін = 0,165; крок 0,02) на показники процесу. Побудувати діаграму залежності витрати 
свіжого, продувного і циркуляційного газу від Iін. Побудувати діаграму залежності 
концентрації інертних газів на вході в колону синтезу від Iін. Зробити висновки щодо 
впливу Iін на показники процесу. 

2. Вивчити вплив об'ємної частки NH3 на виході з колони (від Скс = 0,15 до 
Скс = 0,18; крок 0,01) на показники процесу.  
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Таблиця 1. Матеріальні баланси по точкам схеми на 1000 кг аміаку 
точка 1: свіжий газ 

компонент кг % мас. м3 % об. 
H2 185,19 17,20 2074,11 74,25 
N2 864,21 80,25 691,37 24,75 

CH4 14,96 1,39 20,95 0,75 
Ar 12,47 1,16 6,98 0,25 

Всього 1076,84 100 2793,41 100 
точка 2: продувний газ 

H2 6,98 10,33 78,22 58,00 
N2 32,59 48,23 26,07 19,33 

CH4 8,34 12,35 11,68 8,66 
Ar 9,25 13,68 5,18 3,84 

NH3 10,41 15,41 13,72 10,17 
Всього 67,58 100 134,87 100 

точка 3: рідина після 1 ст. конденсації 
H2 1,28 0,21 14,33 1,73 
N2 5,97 0,96 4,78 0,58 

CH4 5,14 0,83 7,19 0,87 
Ar 2,47 0,40 1,38 0,17 

NH3 605,80 97,61 798,23 96,65 
Всього 620,65 100 825,91 100 

точка 4: рідина після 2 ст. конденсації 
H2 0,45 0,12 5,09 0,99 
N2 2,12 0,55 1,70 0,33 

CH4 1,49 0,38 2,08 0,40 
Ar 0,75 0,19 0,42 0,08 

NH3 383,79 98,76 505,69 98,20 
Всього 388,60 100,00 514,99 100 

точка 5: циркуляційний газ 
H2 422,71 10,33 4734,40 58,00 
N2 1972,67 48,23 1578,13 19,33 

CH4 504,97 12,35 706,96 8,66 
Ar 559,75 13,68 313,46 3,84 

NH3 630,21 15,41 830,39 10,17 
Всього 4090,31 100 8163,348 100 

точка 6: газ перед 2 ст. конденсації 
H2 607,90 11,76 6808,51 62,14 
N2 2836,88 54,90 2269,50 20,71 

CH4 519,93 10,06 727,91 6,64 
Ar 572,22 11,07 320,45 2,92 

NH3 630,21 12,20 830,39 7,58 
Всього 5167,15 100 10956,76 100 
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точка 7: рідина після обох ступенів конденсації 
H2 1,73 0,17 19,42 1,45 
N2 8,09 0,80 6,47 0,48 

CH4 6,62 0,66 9,27 0,69 
Ar 3,22 0,32 1,80 0,13 

NH3 989,59 98,05 1303,93 97,24 
Всього 1009,26 100 1340,89 100 

точка 8: газ перед колоною синтезу 
H2 607,45 12,71 6803,42 65,16 
N2 2834,76 59,32 2267,81 21,72 

CH4 518,45 10,85 725,83 6,95 
Ar 571,47 11,96 320,02 3,06 

NH3 246,42 5,16 324,70 3,11 
Всього 4778,55 100 10441,77 100 

точка 9: газ після колони синтезу 
H2 430,98 9,02 4826,95 52,90 
N2 2011,23 42,09 1608,98 17,63 

CH4 518,45 10,85 725,83 7,96 
Ar 571,47 11,96 320,02 3,51 

NH3 1246,42 26,08 1642,34 18 
Всього 4778,55 100 9124,13 100 

 
 

Запропонована методика розрахунку і аналізу технологічних показників 
синтезу аміаку легко адаптується студентами на персональному комп’ютері. 
Виконання розрахунків сприятиме поглибленню знань з технології зв’язаного азоту і 
набуттю умінь рішення поставленої проблеми в середовищі Excel. Зауважимо, що 
алгоритм може бути реалізовано засобами MathCad. 
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MODELING OF AERODYNAMICS OF GAS FLOW IN VENTSPILITY FILTER 
CHANNELS 
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In the article computer simulation of aerodynamics of gas flow in channels of a centrifugal 
filter is carried out. The results of mathematical modeling of physical processes for cleaning flue 
gases from sulfur and solid particles using CAD / CAE systems automated design and engineering 
systems are presented. 

Key words: computer simulation; aerodynamics; centrifugal filter 
 

У статті проведено комп'ютерне моделювання аеродинаміки газового потоку в 
каналах відцентрового фільтра. Представлені результати математичного моделювання 
фізичних процесів очистки димових газів від сірки та твердих часток з використанням 
систем автоматизованого проектування та інженерного аналізу CAD/CAE-систем.  

Ключові слова: комп'ютерне моделювання; аеродинаміка; відцентровий фільтр 
 

В статье проведено компьютерное моделирование аэродинамики газового потока в 
каналах центробежного фильтра. Представлены результаты математического 
моделирования физических процессов очистки дымовых газов от серы и твердых частиц с 
использованием систем автоматизированного проектирования и инженерного анализа 
CAD/CAE-систем. 

Ключевые слова: компьютерное моделирование; аэродинамика; центробежный 
фильтр 
 

Necessary stage of modern scientific research is the application of the latest computer 
technologies that provide the definition of necessary characteristics of devices at the design 
stage. 

Computer simulation of aerodynamic characteristics of devices is a necessary tool for 
designing and creating modern treatment facilities. One of the possible ways of 
mathematical modeling of physical processes for cleaning flue gases from sulfur and solid 
particles is the use of automated design and engineering analysis systems – CAD/CAE- 
systems (Computer Aided Design/Computer Aided Engineering). In this aspect, software 
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systems that integrate into geometric systems of automated design are important and enable 
the study of complex thermophysical and aerodynamic processes in multicomponent 
anisotropic environments. 

The class of such systems belongs Flow Simulation, as an additional module of 
engineering analysis based on modern achievements of computational methods and 
integrated with an automated geometrical design system SolidWorks. It provides such 
features as: simulation of flow of liquids and gases, control grid, use of various physical 
models of liquids and gases. 

To simulate the flow, a physical model of the fluid motion was used – the Navier-
Stokes equation, which in the general vector form has the form [1]:  

     (1) 
 – air velocity vector;  – vector of mass force;  – air density;  – air pressure at 

any point;  – kinematic viscosity of air. 
The Navier-Stokes equations are described in a nonstationary formulation of the laws 

of conservation of mass, momentum, and energy of this medium. These equations simulate 
turbulent, laminar and transient currents. To model the turbulent flows of the Navier-Stokes 
equation averaged over Reynolds. The influence of turbulence on the flow parameters is 
used on a small scale, and large-scale temporary changes in the average components of the 
gas-dynamic parameters of the flow at small scales of time (pressure, speed, temperature) 
are taken into account by the introduction of the corresponding derivatives in time. 

As a result, the equations receive additional members - the voltage behind the 
Reynolds and for the closure of this system of equations, the equation of the transport of the 
kinetic energy of turbulence and its dissipation in the k-ε model of turbulence are used. 

To find the desired numerical solution to the problem, a continuous non-stationary 
mathematical model of physical processes is discretized both in space and in time. To 
perform sampling in space, the entire calculated area of the apparatus occupied by a fluid 
medium and solid particles is covered by a calculation grid whose faces are faces parallel to 
the coordinate planes X, Y і Z.  

For aerodynamic calculation multi-block structured grid was built by splitting the 
volume of the device along the axis Ох - 40, Оу - 60, Оz - 40 planes. In the calculation of 
fluid behavior in the bounded walls of the model region, the so-called method of fictitious 
domains is used, that is, the formally calculated grid is constructed in a parallelepipedoid 
region that covers the model with the fluid medium inside. But calculations are made only 
in cells that have fallen into the calculated area, that is, in space, filled in according to the 
task statement of the current environment. Since the faces of the calculation cells do not 
approximate the tangent to the fluid medium of the surface of solids, then the curvilinear 
sections of the apparatus used local splitting of the cells of the grid. The criterion for 
breaking the cells, connected with the curvature of the surface, was two, that is, the cells 
located near the curved surfaces of the centrifugal filter were divided into two. In the final 
result of the construction of the grid was received 1534268 cells. 

As the boundary conditions at the entrance were asked: air flow Q, m3/h, gas flow 
temperature t, °С, gas flow density ρ, kg/m3, dynamic viscosity of gas flow µ·10-5, Pа/s, and 
at the exit - atmospheric pressure P, Pа. 

The output conditions for the CFD calculation are given in the table 1. 
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Table 1. Output conditions for calculation 

Parameter Value 
Gas consumption Q, m3 / h 100, 150, 200 
Temperature of environment t, ° С 20 
Gas density ρgas, kg / m3 1,293 
Gas viscosity μgas • 10-5, Pa • s 18,2 
Total pressure at the output Pout, Pa 101325 

 

Integral values of full pressure on the input and output branch of the same cross-
section of the calculated model of the device depending on the mode of operation are given 
in Table 2. 
 

Table 2. Decline in full pressure at the inlet and outlet of the centrifugal filter 

№ Mode, m3/h Input, 
Pin (Pа) 

Output, 
Pout (Pа) 

Pressure drop, 
∆P (Pа) 

1 100 101915 101407 508 
2 150 102638 101513 1125 
3 200 103667 101667 2000 

 

The obtained values of the velocity distribution and the total pressure drop have 
allowed to determine the value of the coefficient of the aerodynamic resistance of the flow 
in the centrifugal filter according to (1), the results are given in Table 3: 
 

      (2) 
 

Table 3. The coefficient of aerodynamic resistance is based on the CFD data 
Mode 1 (100 m3/h) Mode 2 (150 m3/h) Mode 3 (200 m3/h) 

v, m/s ΔР, 
Pа 

ξ v, m/s ΔР, 
Pа 

ξ v, m/s ΔР, 
Pа 

ξ 

13 508 4,6 19,2 1125 4,7 25,4 2000 4,8 

 

At fig. 1 shows the dependence of the aerodynamic resistance coefficient ξ on the 
flow rate in a centrifugal filter according to the calculation formulas and CFD modeling. 

The distribution of the values of total pressure along the line in the cross section of 
the centrifugal filter is shown in Fig. 2. 

The given pressure distribution along the length of the transverse line in the section 
of the centrifugal filter (Fig. 2) illustrates the contribution of each element of the centrifugal 
filter (channels, central area of the system of channels). The range of values for the abscissa 
axis from 0 to 0,15 m and from 0,27 to 0,43 m correspond to the location of the curved 
channels of the centrifugal filter, the area 0,15...0,27 m corresponds to the central region of 
the channel system. 
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Numerical analysis of the figures shown in Fig. 2 data allows us to estimate the 
contribution of pressure drop in the central region of the channel system to the set of 
curvilinear channels. Thus, at 100 m3 / h - 40%; at 150 m3 / h - 41%; at 200 m3 / h - 42% of 
the overall aerodynamic resistance of the device. 
 

 
Fig. 1. Dependence of the aerodynamic resistance coefficient on the flow rate in an eight-

channel centrifugal filter: 
1 – according to the calculation dependence; 2 – CFD modeling 

 

 
Fig. 2. Distribution of full pressure in the cross section of the centrifugal filter: 

1 – 100 m3/h; 2 – 150 m3/h; 3 – 200 m3/h 
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Вартісним показником обрано вплив температури на вартість процесу гідролізу 
оцтового ангідриду в каскаді реакторів ідеального змішування безперервної дії 
Математична модель динаміки гомогенної реакції в РІЗ-Н побудована на основі теплового і 
матеріального балансу з урахуванням коефіцієнта збільшення об'єму  і кінетики реакції. 
Розрахунок по моделі здійснено за методом Кутта-Мерсона.  

Ключові слова: вартісні показники, реактор ідеального змішування, оцтовий 
ангідрид 
 

Стоимостным показателем избрано влияние температуры на стоимость процесса 
гидролиза уксусного ангидрида в каскаде реакторов идеального смешения непрерывного 
действия. Математическая модель динамики гомогенной реакции в РИС-Н построена на 
основе теплового и материального баланса с учетом коэффициента увеличения объема и 
кинетики реакции. Расчет по модели осуществлено методом Кутта-Мерсона.  

Ключевые слова: стоимостные показатели, реактор идеального смешения, уксусный 
ангидрид 
 

The cost parameter is the influence of the temperature on the cost of the process of 
hydrolysis of acetic anhydride in the cascade of reactors of perfect mixing of continuous action. The 
mathematical model of the dynamics of homogeneous reaction in PMR-C is built based on the 
thermal and material balance, taking into account volume magnification factor and reaction 
kinetics. Calculation by the model is performed by Kutta-Merson method. 

Keywords: cost’s indicators, cascade of perfect mixing reactors, acetic anhydride 
 

Оцінка якості технологічних процесів за вартісними показниками засобами 
математичного моделювання – рушійна сила інновації технологічних процесів.  
Проектування раціональної технології слід розглядати як завдання прийняття рішень. 
Кожне завдання такого типу характеризується наявністю ряду цілей і наявністю 
різних шляхів досягнення цих цілей з різною ефективністю їх реалізації. 
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Ефективність реалізації різних варіантів технологічного процесу повинна бути 
кількісно визначена, тобто виражена за допомогою певної величини: критерію 
ефективності. Користуючись вартісними показниками, можна визначити порівняльні 
переваги і недоліки різних варіантів проектування технологічних процесів. 

Одним із типових хімічних реакторів з комплексом нелінійних динамічних 
характеристик є реактор ідеального змішування (РІЗ). Особливий науковий та 
практичний інтерес викликає його дослідження в реальному часі засобами 
математичного моделювання. Проте часто розробка математичної моделі ускладнена 
обмеженістю знань перебігу процесу, високої чуттєвості та нелінійної поведінки 
реактору [1]. З іншого боку, математичні моделі зручно застосовувати для аналізу 
поведінки системи, механізму дії, симуляції процесу.  

В зв'язку з цим цікаво дослідити відомий процес гідролізу оцтового ангідриду 
до оцтової кислоти в РІЗ математичними засобами (рис.1). 

 
Рис. 1. Загальна схема каскаду реакторів ідеального змішування 

 
Кінетика процесу гідролізу оцтового ангідриду має деякі особливості, порядок 

реакції як відносно оксиду вуглецю (ІІ) так і відносно метанолу нульовий, що 
дозволяє проводити процес за низького тиску. Очевидним наслідком нульового 
порядку реакції відносно монооксиду вуглецю є здатність отримання високої 
реакційної здатності за низького тиску. Встановлено, що швидкість реакції 
прямопропорційна концентрації родію то йоду. Метилйодид досягаю своєї 
концентрації миттєво, та залишається постійною протягом всього процесу. 

Математична модель динаміки гомогенної реакції в РІЗ-Н побудована на основі 
теплового і матеріального балансу з урахуванням коефіцієнта збільшення об'єму і 
кінетики реакції [2, 3]. Вона представлена у вигляді рівнянь зміни молярної частки 
речовини в часі і зміні внутрішньої енергії ідеального потоку речовини. 

У цьому випадку враховуються наступні припущення: 
1) фізичні величини речовини є постійними; 
2) загальний об'єм реакції є постійним; 
3) рівень рідини в реакторах однаковий; 
4) гомогенна реакція - реакція першого порядку; 
5) витрата для кожного з реакторів однакова; 
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6) втрати енергії на ізоляцію реактора незначні. 
Для деякого моменту часу τ отримаємо: 
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де inF , outF  – об’ємна витрата речовини і на вході та виході з реактору м3/год; 

inacacC .. , outacacC ..  – концентрація реагенту на вході та виході з реактору, моль/м3; V – 
реакційний об’єм, м3; pc  – теплоємність, Дж/кг*К; k – постійна Арреніуса, с–1 

Константа швидкості реакції k входить в рівняння кінетики реакцій всіх без 
винятку порядків з одним і тим же ступенем. Але величина k1 є дійсно константою 
тільки при певній базовій температурі θ1. Тоді для поточного значення 
температури θ2 константа k2 визначатиметься відомим співвідношенням: 
 

                                       
Для деякого моменту часу τ отримаємо: 
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Розрахунок за моделлю здійснили методом Кутта-Мерсона. 
Як проілюстровано на рис. 2, вартість процесу гідролізу оцтового альдегіду 

знижується при зміні температури від 293 К до 343 К, а потім поступово зростає. 
Очевидно, що зі збільшенням об'єму суміші швидкість реакції зростає. У той же час 
швидкість досягнення необхідного ступеня перетворення зменшується. Іншими 
словами, при збільшенні об'єму реакції глибина ходу реакції зменшується. Для 
каскаду реакторів швидкість досягнення максимального ступеня перетворення 
порівняно з одним реактором ідеального змішування такого ж об'єму значно вище. У 
порівнянні з трьома, вартість проведення процесу гідролізу оцтового ангідриду 
значно зменшується, а потім більш помірно, що підтверджує рекомендацію, для 
значних об’ємів реакції в промисловості, застосування каскаду реакторів або реактора 
ідеального переміщення. 

В даній роботі засобами математичного моделювання оцінено вартісні 
показники процесу гідролізу оцтового ангідриду в каскаді реакторів ідеального 
змішування. Отримані дані можуть застосовуватись для оптимізації реальних об’єктів 
в лабораторних масштабах.  
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Таблиця 1. Вартість проведення процесу гідролізу оцтового ангідриду в каскаді 
реакторів ідеального змішування в залежності від температури 

T, K 
Вартість, тис. грн 

РІЗ РІЗ, n=3 РІЗ, n=5 РІЗ, n=10 РІЗ,V=10n 
300 5465,2 3825,6 3443,1 3236,5 4350,8 
310 3592,4 2514,7 2263,2 2127,4 2859,9 
314 3030,9 2121,6 1909,5 1794,9 2412,9 
322 2363,1 1654,2 1488,8 1399,4 1881,3 
330 2075,7 1453,0 1307,7 1229,2 1652,4 
338 2007,0 1404,9 1264,4 1188,6 1597,8 
342 2025,0 1417,5 1275,7 1199,2 1612,1 
350 2115,7 1481,0 1332,9 1252,9 1684,3 
358 2279,5 1595,7 1436,1 1349,9 1814,7 
366 2481,0 1736,7 1563,0 1469,2 1975,1 
370 2591,3 1813,9 1632,5 1534,5 2062,9 
374 2706,2 1894,4 1704,9 1602,6 2154,4 
382 2946,9 2062,8 1856,5 1745,1 2346,0 
386 3071,2 2149,9 1934,9 1818,8 2445,0 
390 3197,6 2238,3 2014,5 1893,6 2545,6 
398 3455,1 2418,5 2176,7 2046,1 2750,6 
402 3585,6 2509,9 2258,9 2123,4 2854,5 
410 3849,3 2694,5 2425,0 2279,5 3064,4 

 

 
Рис. 2. Залежність вартості проведення процесу гідролізу оцтового ангідриду в 

каскаді реакторів ідеального змішування від температури 
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Досліджено аеродинамічні характеристики двоканального відцентрового апарату з 
системою каналів з замкненими контурами для очистки димових газів від діоксиду сірки та 
золи. Проведено чисельний розрахунок часу перебування та довжини шляху для твердих 
частинок Ca(OH)2 та золи різного медіанного діаметру в середині апарату. 

Ключові слова: система каналів з замкненими контурами, медіанний діаметр, 
діоксид сірки, зола 
 

Исследованы аэродинамические характеристики двухканального центробежного 
аппарата с системой каналов с замкнутыми контурами для очистки дымовых газов от 
диоксида серы и золы. Проведен численный расчет времени пребывания и длины пути для 
твердых частиц Ca(OH)2 и золы различного медианного диаметра в середине аппарата. 

Ключевые слова: система каналов с замкнутыми контурами, медианный диаметр, 
диоксид серы, зола 
 

There have been studied aerodynamic properties of a two-channel centrifugal device 
equipped with a channel system having closed loops designed to remove sulfur dioxide and ash off 
the flue gases. Also a numerical calculation was made to identify residence time and the path length 
for solid particles Ca(OH)2and ash of various median diameters inside the centrifugal device. 

Keywords: channel system with closed loops, median diameters, sulfur dioxide, ash 
 

ВСТУП 
Десульфуризація димових газів [1, 2] займає ключове місце в області охорони 

навколишнього середовища. У більшості країн з високим рівнем розвитку 
промисловості десульфуризація димових газів стала галуззю господарства зі 
значними капіталовкладеннями, управлінським, науково-технічним і виробничим 
апаратом, з законодавчо встановленими нормативами в області проектування і 
експлуатації установок очистки газів від оксидів сірки. З'явилися десятки потужних 

mailto:plashihin@ukr.net


КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТА БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ 

 155 

машинобудівних і приладобудівних фірм, які розробляють та виробляють обладнання 
та прилади для цих цілей. 

Необхідним етапом сучасних наукових досліджень є застосування новітніх 
комп’ютерних технологій, що забезпечують визначення необхідних характеристик 
апаратів на стадії проектування. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Метою аеродинамічного моделювання апарату є вибір типу конструкції 

двоканального відцентрового апарату з системою каналів з замкненими контурами 
для очистки димових газів від діоксиду сірки та золи. Оскільки вилучення з димових 
газів діоксиду сірки пов’язане з часом контакту частинок сорбенту з газовим 
середовищем, необхідно провести чисельний розрахунок часу перебування та 
довжини шляху для твердих частинок Ca(OH)2 та золи різного медіанного діаметру в 
середині апарату.  

Для аеродинамічних розрахунків використовувалась створена модель апарата, 
що відповідає реальному конструкторському виконанню апарата. Для визначення 
оптимального варіанту співвідношень транзитного та рециркуляційного потоків 
розрахунок здійснювався для чотирьох варіантів співвідношень Кр/Ктр: 0,2, 0,3, 0,4 та 
0,5 розташування каналів.  

Модель апарата складається з криволінійного каналу (Ккр), транзитного каналу 
(Ктр), рециркуляційного каналу (Кр) та каналу переходу потоку в бункер (Кб). 

На рис. 1 зображено геометричні розміри моделей апарата та каналів для 
чотирьох варіантів моделювання. 
 

 
       а)       б)        в)         г) 
 

Рис. 1. Геометричні розміри моделі апарата: 
1 – канал транзитного потоку, 2 – канал рециркуляційного потоку, 

3 – канал переходу потоку в бункер; 
а) співвідношення рециркуляційного та транзитного каналу 0,2; 
б) співвідношення рециркуляційного та транзитного каналу 0,3; 
в) співвідношення рециркуляційного та транзитного каналу 0,4; 
г) співвідношення рециркуляційного та транзитного каналу 0,5 

 
Для визначення ефективності десульфуризації димових газів та 

золовловлювання проводилось моделювання залежностей часу перебування, кількості 
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обертів та довжини руху частинок в залежності від їх медіанного діаметру (для 
5…50 мкм). 

Чисельне моделювання міграції твердих частинок Ca(OH)2 та золи проводились 
для чотирьох варіантів співвідношення рециркуляційного каналу до транзитного 
Кр/Ктр.  

На рис. 2 та 3 зображено результати моделювання довжини руху, кількості 
обертів та часу перебування частинок Ca(OH)2 в об’ємі каналів апарата. Рух потоку 
здійснюється по траєкторії: криволінійний канал - транзитний канал - 
рециркуляційний канал. 
 

 
 

Рис. 2. Залежність значень довжини руху та кількості обертів 
від медіанного діаметра частинок Ca(OH)2: 
lmax = 21,4 м; nmax = 6,4 об.; dmax = 50 мкм; 

lmin = 5,1 м; nmin = 1,5 об.; dmin = 5 мкм; 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 
2 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,3; 
3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

 
З рис. 2 видно, що розподіл довжини руху частинок в залежності від їх 

діаметру має різний характер.  
У випадку співвідношення рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,2 

спостерігається зниження довжини руху від 12 до 5 м. При співвідношенні Кр/Ктр = 
0,3 лінія має такий же характер розподілу значень як при Кр/Ктр = 0,2 та коливається в 
межах 6…13 м (2…3 об.). При співвідношенні Кр/Ктр = 0,4 лінія займає середнє 
значення та зростає по довжині руху і коливається в межах 10…15 м (3…5 об.). 
Довжина руху частинок займає найвище значення для варіанту моделювання апарата 
Кр/Ктр = 0,5 та складає 18…20 м. для діаметру 25…30 мкм. 

Підвищення довжини руху частинок в апараті зі зміною варіанту співвідношень 
від Кр/Ктр = 0,2 до 0,5 пояснюється збільшенням об’єму рециркуляційного потоку, а 
отже і кількості обертів, що здійснюють часточки в апараті. 

На рис. 3 зображено час руху частинок Ca(OH)2 змінного медіанного діаметру 
для різного варіанту співвідношення рециркуляції до транзиту Кр/Ктр. 
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Для найбільш ефективного вилучення оксидів сірки з димових газів необхідно 
забезпечити максимальний час перебування частинок Ca(OH)2 в об’ємі апарату. 

З рис 3 видно, що найменше значення часу руху частинок для співвідношення 
Кр/Ктр = 0,2, яке становить 0,6…2 секунди. Схожий за характером розподіл для 
співвідношення Кр/Ктр = 0,3 де час руху коливається в межах 0,6…2,5 секунд. 
Найвищі показники часу перебування частинок в апараті спостерігається для 
співвідношення Кр/Ктр = 0,4, та досягають 6 секунд. Для співвідношення Кр/Ктр = 0,5 
час руху частинок дещо знижується і становить 0,6…4 секунди. 
 

 
 

Рис. 3. Залежність часу перебування від медіанного діаметра 
частинок Ca(OH)2 в каналах апарата: 

tmax = 6,4 сек; dmax = 50 мкм; 
tmin = 0,6 сек; dmin = 5 мкм; 

1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 
2 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,3; 
3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

 
У всіх випадках моделювання апарату очистки спостерігається підвищення 

часу руху в каналах частинок діаметром 25…30 мкм. Це спричинено швидким 
винесенням дрібних частинок (< 20 мкм) з сепараційної камери у вихідний патрубок 
та вилученням крупних частинок (> 35 мкм) в бункер, де процес десульфуризації 
припиняється за відсутності циркуляції потоку димових газів. 

За результатами моделювання виявлено, що найвищий час перебування 
частинок в апараті спостерігається для співвідношення Кр/Ктр = 0,4. Модель апарату зі 
співвідношенням Кр/Ктр = 0,4 складає найкращий варіант будови з точки зору 
ефективності зв’язування оксидів сірки вапном, що безпосередньо залежить від часу 
контакту. 

На рис. 4 та 5 зображено результати моделювання довжини руху, кількості 
обертів та часу перебування частинок золи в об’ємі каналів апарата. Обчислення 
кількості обертів частинок золи в апараті визначається аналогічним чином, як і для 
Ca(OH)2. 
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Залежність довжини руху твердих частинок золи від медіанного діаметру має 
схожий характер розподілу з частинками Ca(OH)2.  

З рис 4 видно, що співвідношення рециркуляції до транзиту Кр/Ктр = 0,2…0,3 та 
0,4…0,5 мають схожий характер розподілу. Для співвідношення Кр/Ктр = 0,2 
спостерігається спад від 11 м до 7 м (2 об.), для співвідношення Кр/Ктр = 0,3 
спостерігається зниження довжини руху частинок від 10,5 м до 5,5 м. 

У співвідношення Кр/Ктр = 0,4 спостерігається середні показники кількості 
обертів в сепараційній камері та відповідно довжини руху частинок, що коливаються 
в межах 10…17 м (2…5 об.). Для частинок медіанним діаметром < 10 мкм та > 35 мкм 
відбувається зниження довжини руху.  
 

 
Рис. 4. Залежність довжини руху та кількості обертів 

від медіанного діаметра частинок золи: 
lmax = 21,5 м; nmax = 6,4 об.; dmax = 50 мкм; 

lmin = 5,9 м; nmin = 1,8 об.; dmin = 5 мкм; 
1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 
2 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,3; 
3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

 

Розподіл довжини руху частинок для співвідношення Кр/Ктр = 0,5 носить 
схожий характер та коливається в межах 8…18 м (2…5,5 об.). Для частинок 
медіанним діаметром 5…25 мкм спостерігається підвищення довжини руху з 7 м до 
18 м, для частинок 25…50 мкм зниження від 18 м до 6 м. 

Різницю в показниках значень розподілу для співвідношень Кр/Ктр = 0,4…0,5 
можна пояснити різкими турбулентними вихрами та похибкою системами 
комп’ютерного моделювання твердих частинок в об’ємі апарата. 

На рис. 5. зображено значення часу руху частинок золи для різного варіанту 
співвідношення рециркуляції до транзиту Кр/Ктр.  

Для співвідношення Кр/Ктр = 0,2 крива розподілу значень часу зростає до 2,5 
секунд для діапазону частинок 5…35 мкм та понижується до 1 секунди при 50 мкм. 
Для співвідношення Кр/Ктр = 0,3 спостерігається зростання кривої розподілу значень 
часу руху частинок до 3 секунди від 5 до 30 мкм та зниження до 0,6 секунд для 
частинок 35…50 мкм. Співвідношення Кр/Ктр = 0,4 має найвищі показники значень 



КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТА БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ 

 159 

часу руху, що зростають від 0,6 секунд для 5 мкм до 5,5 секунд для 25…50 мкм. 
Характер розподілу значень для співвідношенні Кр/Ктр = 0,5 схожий з 0,2…0,3 та 
коливається в межах 0,6…3 секунди. 

Як і в випадку моделювання частинок Ca(OH)2, характер кривої розподілу 
значень часу руху частинок золи має виражене зростання для d50 = 25…30 мкм, що 
спричинено швидким винесенням дрібних частинок (< 20 мкм) з сепараційної камери 
у вихідний патрубок та вилученням крупних частинок (> 35 мкм) в бункер. 
 

 
Рис.5. Залежність значень часу руху від медіанного діаметра частинок золи: 

tmax = 5,8 сек; dmax = 50 мкм; 
tmin = 0,6 сек; dmin = 5 мкм; 

1 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,2; 
2 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,3; 
3 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,4; 
4 – співвідношення рециркуляції до транзиту 0,5 

 

ВИСНОВКИ 
Вилучення з димових газів діоксиду сірки пов’язане з часом контакту сорбенту 

з газовим середовищем всередині апарату очистки. В зв’язку з цим, в роботі були 
проведені розрахунки для 4 варіантів конструкції апарата, що відрізняються між 
собою розташуванням криволінійних обичайок та шириною зазорів між ними. 
Діапазон варіантів співвідношень ширин зазорів варіювались від 0,2 до 0,5. 

Проведений чисельний розрахунок часу перебування та довжини шляху для 
твердих частинок Ca(OH)2 та золи (d50 = 5…50 мкм) в середині апарату очистки 
виявив, що середній час перебування твердих частинок складає 4 секунди при 
довжині шляху 12-14 м, для варіанта конструкції апарату з оптимальним 
співвідношенням ширини зазорів між каналами рівним 0,4. 
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Проведено моделювання процесу спалювання природного газу в топках жаротрубно-
димогарних котлів тепловою потужністю 630 кВт за допомогою універсального 
програмного комплексу Fluent. 

Ключові слова: жаротрубно-димогарний котел, тепловий потік, поверхня нагріву 
 

Проведено моделирование процесса сжигания природного газа в топках жаротрубно-
дымогарных котлов тепловой мощностью 630 кВт с помощью универсального 
программного комплекса Fluent. 

Ключевые слова: жаротрубно-дымогарный котел, тепловой поток, поверхность 
нагрева 
 

The process to burn natural gas in the burner chambers of a fire-tube-smoke boilers 630 kW 
heat capacity was simulated and performed with a help of Fluent universal software package. 

Keywords: fire-tube-smoke boilers, heat flow, heating surface 
 

Питання про комплексний підхід до проектування топок і пальників котельних 
агрегатів піднімався у вітчизняній і зарубіжній літературі протягом тривалого часу. 
Однак вивчення умов роботи поверхонь нагріву, так само як і формування 
температурних зон в топковому просторі жаротрубно-димогарних котлах, що 
обладнані блоковими вентиляторними пальниками, приділяється недостатньо уваги. 

Метою даної роботи було вивчення умов роботи поверхонь нагріву жарової 
труби - топки водогрійного котла. Об'єктом для вивчення була топка котла тепловою 
потужністю 630 кВт, оскільки водогрійні опалювальні котли такої одиничної 
потужності широко використовуються підприємствами комунальної теплоенергетики. 
Жарові труби – топки жаротрубно-димогарних котлів – мають циліндричну форму, і 
при транзитному (інверсійному) русі димових газів обладнуються аксіальним або 
бічним виходом продуктів згоряння. 

Дослідження проводилися за таким планом: 
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− аналіз наявних експериментальних даних про роботу циліндричних камер 
згоряння, що спалюють газ при дифузному горінні; 

− тепловий розрахунок жарової труби - топки з аксіальним виходом продуктів 
згоряння за методикою, розробленою професором А. М. Гурвич [1]; 

− аналіз показників, отриманих в тепловому розрахунку і при комп'ютерному 
моделюванні, шляхом порівняння їх з наявними експериментальними даними. 

Експериментальні та розрахункові дані, отримані під час роботи топкових 
пристроїв, обладнаних газовими дифузійними пальниковими пристроями, 
представлені в роботах [2]. За наведеними даними можна сказати, що сучасні топкові 
пристрої жаротрубно-димогарних котлів працюють при значеннях коефіцієнта 
загальної віддачі тепла μ в межах 0,40…0,51. Дані, отримані для камери згоряння 
«Harwell furnace» (Великобританія), свідчать про те, що даний пристрій за своїми 
характеристиками є камерою згоряння форсованого типу і працює в умовах, 
відмінних від умов роботи жарової труби-топки, обладнаної блоковим вентиляторним 
пальником. Для камери згоряння «Harwell furnace» характерні високі значення числа 
Рейнольдса, коефіцієнта загальної віддачі тепла і теплової напруженості топкового 
обсягу. 

Значення температур продуктів згоряння, отримані при моделюванні топкових 
пристроїв за допомогою універсального програмного комплексу Fluent, представлені 
в табл. 1. Моделювання виконувалось з використанням фізичної моделі DO при 
вирішенні задач в програмному комплексі Fluent по 1-му (First Order Upwind) і 2-му 
(Second Order Upwind) способу [3]. Моделювання показало хорошу збіжність 
результатів при використанні обох способів вирішення (різниця температур не 
перевищила 28 °С). 
 

Таблиця 1. Температура димових газів на виході з жарових труб-топок котла 
тепловою потужністю 630 кВт (дані моделювання) 

Найменування 
моделі та рішення 

Конструкція топки 
Топка з аксіальним 

направленням виходу 
продуктів згоряння 

Топка з боковим 
направленням виходу 

продуктів згоряння 
Модель ЕО:   

- 1-е рішення 1199 °С 1193 °С 
- 2-е рішення 1214 °С 1221 °С 

 

Значення температур димових газів на виході з топки з аксіальним виходом 
продуктів згоряння, отримані при моделюванні, відмінні від даних, отриманих в ході 
теплового розрахунку не більше ніж на 48 °С при однакових вихідних теплотехнічних 
показниках роботи топкового пристрою. Така збіжність є задовільною для теплових 
розрахунків топкових пристроїв [1]. 

Сумарна величина теплових потоків на поверхнях нагріву в топках обох типів 
представлена на рис. 1. 

У випадку з топкою з аксіальним виходом продуктів згоряння (рис. 1а), зони 
максимальних теплових потоків займають помітну площа і зміщені в тильну частину 
топки. Різниця між максимальною і мінімальною величинами теплових потоків 
досягає п'ятикратних значень (1,5…105 Вт/м2 проти 3…104 Вт/м2). 
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У випадку з топкою з боковим виходом продуктів згоряння (рис. 1б) зони 
максимальних теплових потоків більш локалізовані, але також розташовуються в 
області, прилеглій до тилу топки. 
 

 
Рис. 1. Сумарний тепловий потік на поверхнях нагріву топок з аксіальним (а) та 

боковим (б) розташуванням виходу продуктів згоряння (Вт/м2) 
 

ВИСНОВКИ 
Здійснено моделювання процесу спалювання природного газу в топках 

жаротрубно-димогарних котлів тепловою потужністю 630 кВт за допомогою 
універсального програмного комплексу Fluent. Перевірено достовірність результатів, 
отриманих при розрахунку жарової труби-топки з аксіальним виходом продуктів 
згоряння котла тепловою потужністю 630 кВт за методикою теплового розрахунку, 
запропонованої А. М. Гурвич. Розрахунки показали задовільну збіжність з 
результатами моделювання (розбіжність температур на виході з топки не більше 100 
°С). При цьому теплотехнічні характеристики досліджуваної топки відповідають 
аналогічним експериментальним показниками для пристроїв такого типу. 

Моделювання процесу горіння і теплообміну в топках жаро-трубно-
димогарних котлів виявило наступні особливості їх роботи: нерівномірний розподіл 
теплових навантажень, локалізація зон з високими значеннями (до 160…103 Вт/м2) 
теплових потоків в тильній частині топки (при середніх значеннях теплових потоків 
70-90…103 Вт/м2) в топках з аксіальним виходом продуктів згоряння; більш 
рівномірний розподіл зон теплових потоків на поверхнях нагріву топки з боковим 
відводом продуктів згоряння. 

Отримані дані можуть використовуватися для вдосконалення техніко-
економічних показників і підвищення надійності роботи жаротрубно-димогарних 
котлів, які використовують газове паливо. 
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Метою даної роботи є розрахунок констант швидкості системи реакцій Фішера-
Тропша в присутності гетерогенних каталізаторів на основі отриманих 
експериментальних даних. Розглянуто теоретичний аналіз кінетики Фішера-Тропша і 
поставлена задача знаходження кінетичних констант. Проведено експериментальні 
дослідження кінетики реакції Фішера-Тропша. По одержаним експериментальним даним 
вирішена задача знаходження кінетичних констант реакції Фішера-Тропша. 

Ключові слова: реакція Фішера-Тропша, моделювання, кінетика, зворотна задача 
кінетики, константа швидкості 
 

Целью данной работы является расчет констант скорости системы реакций 
Фишера-Тропша в присутствии гетерогенных катализаторов на основе полученных 
экспериментальных данных. Рассмотрены теоретический анализ кинетики Фишера-
Тропша и поставлена задача нахождения кинетических констант. Проведены 
экспериментальные исследования кинетики реакции Фишера-Тропша. По полученным 
экспериментальным данным решена задача нахождения кинетических констант реакции 
Фишера-Тропша. 

Ключевые слова: реакция Фишера-Тропша, моделирование, кинетика, обратная 
задача кинетики, константа скорости 
 

The purpose of this work is to calculate the rate constants of the Fischer-Tropsch reaction 
system in the presence of heterogeneous catalysts based on the experimental data. A theoretical 
analysis of the Fischer-Tropsch kinetics is considered and the problem of finding the kinetic 
constants is formulated. Experimental studies of the kinetics of the Fischer-Tropsch reaction were 
carried out. According to the experimental data, the problem of finding the kinetic constants of the 
Fischer-Tropsch reaction was solved. 

Keywords: Fischer-Tropsch reaction, design, the reverse problem of chemical kinetics, rate 
constant 
 

ВСТУП 
Дослідження кінетики процесу Фішера-Тропша є досить важливим завданням, 

так як даний процес дуже чутливий до температурного режиму, та характеристик 
каталізатору. Також даний процес супроводжується багатьма побічними реакціями, 
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які негативно впливають на швидкість та селективність реакції. Тому дослідження 
ФТ-синтезу спрямовані на підвищення селективності і активності каталізаторів, 
визначення констант швидкості хімічних реакцій є актуальними. 
 

МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Синтез Фішера-Тропша (ФТ-синтез) – це важлива технологія, спрямована на 

перетворення вугілля, природного газу або біомаси в цінні продукти, такі як моторні 
палива або сировина для нафтохімії [1,2]. ФТ-синтез – це хімічний процес, в якому 
монооксид вуглецю CO і водень Н2 перетворюються в різні рідкі вуглеводні, у 
присутності каталізатора. Найчастіше застосовують каталізатори, що містять залізо і 
кобальт [2,3]. ФТ-синтез – гетерогенно-каталітичний процес, що протікає з 
величезним виділенням тепла. Реакції протікають, в залежності від каталізатора, який 
використовується в процесі, при атмосферному або високому тиску в інтервалі 
температур 160…375°C. ФТ-синтез є важливим промисловим процесом перетворення 
синтетичного газу (H2 / CO) похідних від джерел вуглецю наприклад, вугілля, торфу, 
біомаси та природного газу в вуглеводні насичені киснем.  

Знаходження констант швидкості хімічних реакцій або рішення зворотної 
задачі хімічної кінетики являється нетривіальною задачею [4]. І так як процес 
Фішера-Тропша – це складний процес, для якого немає моделі для пошуку констант 
швидкості реакції, в даній роботі було вирішено знайти і запропонувати рішення для 
пошуку констант швидкості реакції для даного процесу. 

Метою даної роботи є розрахунок констант швидкості системи реакцій Фішера-
Тропша в присутності гетерогенних каталізаторів на основі отриманих 
експериментальних даних. 

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі: 
• проведення теоретичного аналізу математичної моделі кінетики реакції 

Фішера-Тропша; 
• проведення експериментальних досліджень процесу Фішера-Тропша; 
• побудова математичної моделі кінетики гетерогенного каталітичного процесу 

Фішера-Тропша та схеми розрахунку констант швидкості реакцій; 
• проведення обробки отриманих експериментальних даних з використанням 

розробленого програмного продукту та розрахунок констант швидкості 
реакцій. 

 
ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ КІНЕТИКИ  
ФТ-синтез на кобальтових каталізаторах в загальному випадку описується 

наступним сумарним рівнянням: 
kn 

nCO + (2n + 1)H2 → CnH(2n+2) + nH2O,       (1) 
де kn – константа швидкості n-ї реакції, n = 1, 2, 3,…, 7 – кількість 

досліджуваних реакції. 
Дослідна установка має реактор з невеликими розмірами, з дуже малою 

кількістю каталізатора, який напилений на носії, то внаслідок цього в реакторі 
утворюється мало вуглеводневих продуктів. Як наслідок, для розрахунків можна 
прийняти наступні допущення: реактор працює в ізотермічному режимі при 
постійному тиску, концентрації СО та Н2 взяті в великому надлишку і залишаються 
майже незмінними в часі. 
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Швидкість утворення вуглеводнів в системі виражається наступною формулою: 
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Для зручності позначимо концентрації продуктів реакції по кількості 
вуглеводнів в ланцюгу: С1 – ССН4; С2 – СС2Н6; …; Сn – ССnН(2n+2). Тоді швидкість реакції 
можна виразити наступною формулою: 
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Замінимо похідну концентрації продуктів за часом на скінченні різниці: 
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d
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де Сnі, Сnі-1 – значення концентрації вуглеводневих компонентів n в відповідні 
моменти часу τi, τi-1.  

Таким чином отримуємо формулу для обчислення концентрації компонентів 
від часу проведення реакції: 

)(*** 1
)12(
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+ −+=

− ii
n

H
n
COnnn CCkCC

ii
ττ .   (5) 

Беручи до уваги, що концентрації СО та H2 взяті в великому надлишку, і 
залишаються майже незмінними в часі, ми можемо розрахувати константу швидкості 
для кожної реакції за наступною формулою: 

)ln()12()ln()ln()ln(
2HCOnn CnCnkW ∗++∗+= .   (6) 

Звідси: 
)ln()12()ln()ln( 2HCOn CnCnW

n ek ∗+−∗−= ,     (7) 
або 
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Для розрахунку кількості продуктів реакції запишемо баланс по кількості 
речовини, які входять в реактор, і які виходять з реактора: 

вхід в реактор: N0 = N0CO + N0H2 ;      (9) 
вихід з реактора: N = NCO + NH2 + NH2O + ΣNCn     (10) 

Виходячи з системи рівнянь реакції (1), запишемо кількість речовин СО, Н2 та 
Н2О, після реакції: 
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Підставивши рівняння (11-13) в рівняння (10), отримаємо: 

∑
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n
CHCO n

nNNNN .     (14) 

А далі, підставивши (9) та (11) в (14), отримаємо: 
00 22 COCO nNnNNN −+= .      (15) 
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Об’єм СО, Н2 та С1 після реакції знаходять з експериментально одержаною 
хроматограми ЛХМ, знайшовши площі піків, які відповідають даним речовинам [5,6]. 
Знаючи об’єми даних речовин, ми можемо знайти їх об’ємні концентрації за 
формулами: 
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де VР – об’єм петлі для проби в хроматографі ЛХМ; VCO, VH2, VC1 – об’єми СО, 
Н2 та СН4 відповідно. 

З формул (16 – 18) знаходимо: 
NgN COCO ∗= ,     (19) 
NgN HH ∗=

22
,     (20) 

NgN CC ∗=
11

.      (21) 
Підставивши рівняння (19) в рівняння (15), отримаємо: 
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або, після перетворень: 
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Таким чином, знайшовши загальну кількість речовини після реакції, ми 
можемо обрахувати кількість утвореного метану за формулою (21). 
 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ФТ-СИНТЕЗУ 
Метою даних досліджень було вивчення процесу Фішера-Тропша, та 

отримання даних для подальшого дослідження кінетики процесу та розрахунку 
констант швидкості для процесу (рішення зворотної задачі хімічної кінетики). 

Умови проведення експерименту: температура – варіювалась в межах 
250…300°С; час – 30 хв.; швидкість газового потоку – 40 мл/хв; склад газової суміші 
– Н2:СО = 3:1; тиск – 1 атм. В результаті експерименту було отримано графіки з 
хроматографів ЛХМ та Selmi, за допомогою яких було розраховано кількість 
вуглеводневих продуктів реакції [5].  

З хроматографа Selmi відомо, що співвідношення мас отриманих 
вуглеводневих продуктів, прямо пропорційні співвідношенням площ піків, які 
відповідають даним речовинам [5,6]. Тобто для нашої кінетичної системи ми можемо 
записати: 
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Знайшовши масу С1 за формулою (23), можна знайти маси інших 
вуглеводневих продуктів реакції за допомогою формули (24): 

111 CCC MNm ∗= ,     (23) 
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1
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Smm n
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∗= .     (24) 

Знаючи маси вуглеводнів, можна знайти і їх кількість та концентрацію: 
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Знаючи концентрацію продуктів реакції, можна перейти до розрахунку 
констант швидкості реакцій. 
 

РОЗРАХУНОК КОНСТАНТ ШВИДКОСТІ РЕАКЦІЙ  
Модель системи кінетичних рівнянь ФТ-синтезу для отриманих 

експериментальних даних та розрахунку кінетичних констант на основі формул (2, 5, 
8) зведена в табл. 1. 
 

Таблиця 1.Схема реакцій Фішера-Тропша та розрахунок констант 
Схема реакції Швидкість реакції Розрахунок константи швидкості 

реакції 

CO + 3H2 → CH4 + H2O 3
11 2

4
HCO

CH CCk
d

dC
W ==

τ  ))ln(3exp(*))exp(ln(
))exp(ln(

2

1
1

HCO CC
Wk =  

2CO + 5H2 → C2H6 + 2H2O 52
22 2

62
HCO

HC CCk
d

dC
W ==

τ
 ))ln(5exp(*))ln(2exp(

))exp(ln(

2

2
2

HCO CC
Wk =  

3CO + 7H2 → C3H8 + 3H2O 73
33 2

83
HCO

HC CCk
d

dC
W ==

τ
 ))ln(7exp(*))ln(3exp(

))exp(ln(

2

3
3

HCO CC
Wk =  

4CO + 9H2 → C4H10 + 4H2O 94
44 2

104
HCO

HC CCk
d

dC
W ==

τ
 ))ln(9exp(*))ln(4exp(

))exp(ln(

2

4
4

HCO CC
Wk =  

5CO + 9H2 → C5H12 + 5H2O 115
55 2

125
HCO

HC CCk
d

dC
W ==

τ
 ))ln(11exp(*))ln(5exp(

))exp(ln(

2

5
5

HCO CC
Wk =  

6CO + 13H2 → C6H14 + 6H2O 136
66 2

146
HCO

HC CCk
d

dC
W ==

τ
 ))ln(13exp(*))ln(6exp(

))exp(ln(

2

6
6

HCO CC
Wk =  

7CO + 15H2 → C7H16 + 7H2O 157
77 2

167
HCO

HC CCk
d

dC
W ==

τ
 ))ln(15exp(*))ln(7exp(

))exp(ln(

2

7
7

HCO CC
Wk =  

Знаючи константи швидкості реакції, можна відобразити залежність 
концентрації продуктів від часу проведення реакції: 
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Для розрахунку кінетики процесу Фішера-Тропша та для знаходження констант 
швидкості реакцій, було створено програмний модуль, який розроблявся в 
середовищі MS Visual Studio 2017 на мові C# з використанням технологій .NET 
Framework v4.6. Розроблений програмний модуль призначений для рішення прямої та 
зворотної задачі хімічної кінетики для процесу Фішера-Тропша з використанням 
різних каталізаторів. Для роботи програми потрібні наступні дані: дані з 
хроматографа ЛХМ; дані з хроматографа Selmi; швидкість потоків СО та Н2 на вході 
в реактор в розмірності мл/хв. 

При запуску програми, відкривається форма, на якій відображено дані, взяті з 
хроматографів ЛХМ та Selmi, інструменти для зміни файлу з даними, взятими з 
хроматографів, та для відображення хроматограм в графічній формі. Також на даній 
формі знаходяться поля для введення швидкості потоків СО та Н2 на вході в реактор в 
розмірності мл/хв, та клавіша запуску розрахункової частини. 

Після натиснення клавіши «Запустити розрахунки», програмний модуль 
розрахує кількість утворених вуглеводневих продуктів, їх концентрації, та визначить 
константи швидкості реакцій. Після цього, програма відкриє форму «Form2», для 
відображення результатів розрахунків (рис. 1) [6]. 

У вікні, що відкриється в лівому верхньому куті відображено розраховані 
об’єми Н2, СО та СН4, на виході з реактора (відносно петлі хроматографа ЛХМ, в яку 
для аналізу відбирається проба продуктів, що утворилися внаслідок реакції. 
Загальний об’єм петлі становить 4.5 мл). Також у вікні відображені мольні 
концентрації Н2, СО та СН4, в розрахунку моль речовини, на моль загальної кількості 
речовин, що вийшли з реактора. 
 

 
Рис. 1. Вікно з результатами розрахунків 

 

Також у вікні відображено результати по розрахункам кількості, концентрації 
та констант швидкості утворення вуглеводневих продуктів в процесі Фішера-Тропша. 

У правій частині вікна з результатами розрахунків, зображено діаграму 
розподілу кількості утворених вуглеводневих продуктів в залежності від кількості 
атомів вуглецю в молекулах. 

В результаті проведених експериментів та розрахунку, було знайдено значення 
констант швидкості за різних умов проведення реакції Фішера-Тропша. Оцінка 
адекватність отриманих даних проводилась по розрахунку відносної похибки ε. 
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Результати розрахунків наведені в табл. 2. для наступних даних: швидкість потоку СО 
– 10 мл/хв; швидкість потоку Н2 – 30 мл/хв; температура в реакторі – 300оС.  
 

Таблиця 2. Розраховані дані  

i ki 
Ci ε 

Експ. Розр. 
1 4,070E-6 8,43E-05 8,22E-05 2,51% 
2 1,950E-7 1,08E-05 1,05E-05 2,47% 
3 4,470E-8 6,61E-06 6,44E-06 2,55% 
4 9,250E-9 3,66E-06 3,56E-06 2,74% 
5 8,340E-10 8,81E-07 8,57E-07 2,68% 
6 2,770E-10 7,81E-07 7,60E-07 2,75% 
7 5,280E-11 3,98E-07 3,87E-07 2,84% 

 

Як видно з результатів розрахунків, відносна похибка розрахунків лежить в 
межах 2…3%, що свідчить про адекватність запропонованої моделі розрахунку 
констант швидкості реакцій. 
 

ВИСНОВКИ 
Проведено теоретичний аналіз математичної моделі хімічної кінетики синтезу 

Фішера-Тропша. Побудована математична модель кінетики гетерогенного 
каталітичного процесу Фішера-Тропша Розроблено алгоритм рішення зворотної 
задачі для находження констант швидкості реакцій Фішера-Тропша.  

За допомогою розробленого програмного модуля було розраховано константи 
швидкості реакції процесу Фішера-Тропша. Проаналізувавши отримані дані, видно, 
що відносна похибка лежить в межах 2…3%, що свідчить про адекватність 
запропонованої моделі розв’язку зворотної задачі хімічної кінетики.  
 

ЛІТЕРАТУРА  
1. Мордкович В. З., Синева Л. В., Кульчаковская Е. В., Асалиева Е. Ю. Четыре 
поколения технологии получения синтетического жидкого топлива на основе синтеза 
Фишера–Тропша. Катализ в нефтеперерабатывающей промышленности. 2015. Т. 
15, № 5. С. 23-45. 
2. Крылов О.В. Гетерогенный катализ. М.: ИКЦ «Академкнига», 2004. 679 с. 
3. Лапидус А. Л., Крылова А. Ю. О механизме образования жидких углеводородов из 
СО и Н2 на кобальтовых катализаторах. Российский химический журнал. 2000. Т. 44. 
№ 1. С. 43–56.  
4. Skoretska I., Beznosyk Y. Modeling of heterogeneous catalytic reduction process of 
aldehydes and ketones. Easterm European journal of Enterprise Technlogies. 2017. № 3/6 
(87). P. 36-43. 
5. Zakharchuk Yu., Beznosyk Yu., Bugaieva L. Mathematical model of obtaining 
hydrocarbon fuel under the scheme Fischer-Tropsch in the stationary layer of catalyst on the 
cobalt basis. Easterm European journal of Enterprise Technlogies.2018.№ 3/6(93).С.60-70. 
6. Захарчук Ю. М., Безносик Ю. О. Дослідження та моделювання гетерогенного 
процесу отримання вуглеводневого палива за схемою Фішера-Тропша. «Комп'ютерне 
моделювання в хімії і технологіях та системах сталого розвитку – КМХТ2018», 16-
18 травня 2018 р. Київ: 2018. С. 139-145. 
 



КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТА БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ 

 170 

 
КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ РЕАКТОРА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО  
АДИАБАТИЧЕСКОГО НИТРОВАНИЯ БЕНЗОЛА 
 

Красильникова А. А.1, Кондратов С. А.2 

 

КОМП'ЮТЕРНА МОДЕЛЬ РЕАКТОРА ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО 
АДІАБАТИЧНОГО НІТРУВАННЯ БЕНЗЕНУ 
 

Красильнікова А. О.1, Кондратов С. О.2 

 

COMPUTER MODEL OF THE REACTOR FOR HIGH-TEMPERATURE 
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Разработана «мягкая» модель реактора высокотемпературного адиабатического 
нитрования бензола, основанная на кинетике гетерогенного нитрования в условиях 
идеального перемешивания. Модель позволяет грубо оценить границы времени пребывания 
для достижения высокой степени превращения в реакторе вытеснения в процессе 
высокотемпературного адиабатического нитрования бензола.  Модель может быть 
использована при проектировании опытных установок высокотемпературного 
адиабатического нитрования. 

Ключевые слова: бензол; высокотемпературное адиабатическое нитрование; 
кинетика; реактор идеального перемешивания; математическая модель 
 
Розроблена «м'яка» модель реактора високотемпературного адіабатичного нітрування 
бензену, яка заснована на кінетики гетерогенного нітрування в умовах ідеального 
перемішування. Модель дозволяє грубо оцінити межі часу перебування для досягнення 
високого ступеня перетворення в реакторі витіснення в процесі високотемпературного 
адіабатичного нітрування бензену. Модель може бути використана при проектуванні 
дослідних установок високотемпературного адіабатичного нітрування. 

Ключові слова: бензен; високотемпературне адіабатичне нітрування; кінетика; 
реактор ідеального перемішування; математична модель 
 
A "soft" model of the ideal tubular reactor for the process of high-temperature adiabatic nitration 
of benzene has been developed. This model makes it possible to estimate roughly the boundaries of 
the residence time to achieve a high degree of conversion. The model is based on the kinetic data of 
heterogeneous nitration under ideal mixing conditions and the parameter that characterizes the 
delamination. The developed model can be used to design research facilities for high-temperature 
adiabatic nitration. 

Keywords: benzene; high-temperature adiabatic nitration; kinetics; ideal mixing reactor; 
mathematical model 
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В настоящее время в промышленности нитробензол, исходное вещество для 

получения анилина и продуктов на его основе, получают нитрованием бензола в 
смеси азотной кислоты, серной кислоты и воды в двухфазной системе  непрерывным 
способом [1]. Наибольший интерес с точки зрения современной промышленной 
практики представляет высокотемпературное адиабатическое нитрование, которое 
проводят в реакторах вытеснения при организации дополнительного перемешивания 
[2]. Его основными преимуществами  являются минимальное время пребывания в 
реакторе, высокая производительность процесса нитрования и его селективность, 
полное расходование азотной кислоты, возможность использования теплоты процесса 
для вспомогательных стадий. 

Основная проблема адиабатического мононитрования бензола - 
интенсификация массопереноса между фазами и недостаток исходных данных для 
проектирования опытных и промышленных реакторов. Поэтому актуальна разработка 
моделей трубчатого реактора для проведения этого процесса.  

Целью настоящей работы является разработка модели процесса 
высокотемпературного адиабатического нитрования бензола на основе принципов 
мягких вычислений, компьютерная реализация и проверка качественного 
соответствия этой модели имеющимся экспериментальным данным. 

Для этих целей можно использовать концепцию мягких вычислений Л. Заде [4]. 
Руководящим принципом использования этой концепции является терпимость к 
неточности, неопределенности и частичной истинности для достижения удобства 
манипулирования, устойчивости и лучшего согласия с реальностью [4]. Ранее [5] этот 
подход был использован для разработки мягкой вероятностной модели 
изотермического нитрования с учетом неопределенности и неточности имеющихся 
экспериментальных данных.  

Для расчетов и моделирования использовали данные [2]. Для описания 
процесса адиабатического нитрования использовали модель идеального вытеснения в 
стационарном состоянии. 

В соответствие с [3], модель адиабатического реактора процесса нитрования в 
стационарном состоянии описывается системою из двух дифференциальных 
уравнений. Получено кинетическое уравнение (1), положенное в основу модели: 
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где С – концентрация реагента, кмоль/м3; 
τ  - время пребывания массы в реакторе, с; 
r – скорость реакции, кмоль/(м3⋅с); 
q – теплота реакции нитрования, Кдж/кмоль; 
ρ – плотность реакционной массы, кг/м3; 
Ср –удельная теплоемкость реакционной массы, Кдж/(кг⋅град). 
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Результаты моделирования сравнили с данными патента [2], в котором описаны 
результаты экспериментов по проведению адиабатического нитрования бензола в 
трубчатом реакторе, заполненном керамическими статическими смесительными 
элементами.  

Для учета отклонений введен эмпирический параметр а, характеризующий 
уменьшение скорости за счет расслоения массы в реакторе. Получены температурные 
и концентрационные профили в реакторе в зависимости от времени пребывания при 
значениях параметра а от 1 до 10 которые представлены на рисунке 1 и 2. 

Как следует из рис. 1 и 2, при полном перемешивании массы реакция протекает 
достаточно быстро и предельная температура достигает 153°С. 

На основе полученных температурных и концентрационных профилей 
разработана модель, которая позволяет оценить (по времени пребывания) 
минимальную длину трубчатого реактора. 

Опираясь на данные [2], с помощью рис. 1 и 2, было показано 
удовлетворительное соответствие результатов расчета по модели с литературными 
данными табл.2. 

 
Рис. 1. Зависимость степени превращения в адиабатическом реакторе нитрования от 

времени пребывания 
 
Таблица 2. Экспериментальные [2] и расчетные показатели процесса адиабатического 

нитрования бензола с использованием смесительных элементов 
Смесит. 
элемент 

К-во 
эл-в 

Элемент 
отбора (τ,с) 

Степень превр. % Т-ра, оС 
Эксп. Выч. Эксп. Выч. 

CMS-12-5, 
∅ 12 мм 
(*)а = 9) 

45 
24 (2,6) 73 72*) - - 

45 (4,8) 99,8 99*) 148 151 

CMS-30-5, 
∅ 15 мм 
(**)а=5) 40 

4 (0,51) 31 30**) - - 
5 (0,64) 32 32**) - - 
7 (0,89) 33 34**) - - 
40 (5.1) 90 99**) 140 152 
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Разработанная модель может быть использована при проектировании опытных 

установок высокотемпературного адиабатического нитрования. 
 

 
Рис. 2. Зависимость температуры в адиабатическом реакторе нитрования от времени 

пребывания 
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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗ ВПЛИВУ ФРАКЦІЙНОГО 
СКЛАДУ СИРОВИНИ НА КІНЕТИКУ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ 
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MATHEMATICAL MODELING AND ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE 
FRACTIONAL COMPOSITION OF RAW MATERIALS ON THE KINETICS OF 
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DRYER 
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Метою даного дослідження є визначення в методами математичного аналізу впливу 
дисперсного складу сировини на кінетичні параметри процесу сушіння та динамічні 
показники ефективності сушіння в аеродинамічній трубі-сушарці. Визначено розподіл по 
довжині сушарки пофракційно вологовмісту сировини, зміну температури сушильного 
агенту та напруженості за випареною вологою. Запропонований підхід може бути 
застосований для аналізу стадій підготовки сировини перед сушінням та розробки нових 
конструкцій сушарок.  

Ключові слова: аеродинамічна сушарка, високотемпературне сушіння, кінетика, 
фракційний склад, торф, біомаса, чисельне моделювання 
 

Целью данного исследования является определение методами математического 
анализа влияния дисперсного состава сырья на кинетические параметры процесса сушки и 
динамические показатели эффективности сушки в аэродинамической трубе-сушилке. 
Определено распределение по длине сушилки пофракционно влагосодержания сырья, 
изменение температуры сушильного агента и напряженности по выпаренной влаге. 
Предложенный подход может быть применен для анализа стадий подготовки сырья перед 
сушкой и разработки новых конструкций сушилок. 

Ключевые слова: аэродинамическая сушилка, высокотемпературная сушка, 
кинетика, фракционный состав, торф, биомасса, численное моделирование 
 

The purpose of this study is to determine, by the methods of mathematical analysis, the 
influence of the dispersed composition of the raw material on the kinetic parameters of the drying 
process and the dynamic indicators of the drying efficiency in anaerodynamic dryer. The 
distribution of the moisture content of the raw material, the change in the temperature of the drying 
agent and the intensity of the evaporated moisture along the length of the dryer by fractions is 
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determined. The proposed approach can be applied for analyzing the stages of preparation of raw 
materials before drying and the development of new designs of dryers. 

Keywords: aerodynamic dryer, high temperature drying, kinetics, fractional composition, 
peat, biomass, numerical simulation 
 

Виробництво паливних брикетів і гранул із різнофракційних сумішей торфу, 
різних видів біомаси та відходів їх переробки дозволяє розширити сировинну базу 
біопаливних підприємств, поліпшити якісні показники палива, зменшити 
експлуатаційні витрати при виробництві та собівартість палива [1]. Технологія 
виробництва біопалива складається з стадій заготівлі сировини, дроблення, сушіння в 
аеродинамічній сушарці і пресування. Найбільш енергоємною і складною стадією 
виробництва є стадія сушіння сировини в аеродинамічних прямоточних сушарках 
(рис. 1). У зазначеній роботй передбачалося, що кінетика сушіння біомаси та торфу 
ідентичні, а композиційний склад суміші оптимізований з умови створення 
гарантовано міцних гранул. Виробничі випробування виявили істотний вплив на 
кінетику процесу сушіння параметрів суміші. Співвідношення масових витрат 
сушильного агента і дисперсної фази, композиційний і дисперсний склад суміші, 
вихідна вологість визначають кінцеву вологість і рівномірність висихання частинок 
суміші. Для отримання якісного брикету або гранули на стадії пресування необхідно 
щоб вологовміст суміші не перевищував 0,2 кг вологи / кг сухої речовини. Істотний 
влив на якість гранул та брикетів має значення пофракціної вологорізниці, оскільки 
при різній вологості великих і дрібних фракцій пресованої суміші в брикеті 
виникнуть градієнти вологовмісту, що призведе до утворення діфузійних потоків 
вологи і зруйнує молекулярні зв'язки, які утворилися при пресуванні. У зв'язку з цим 
виникає завдання теоретичного аналізу кінетики високотемпературних процесів і 
пошуку оптимальних режимів сушіння і конструктивних параметрів сушарок, що 
дозволяють отримувати на стадії пресування сировина заданого вмісту вологи. 
Використання математичного моделювання процесу високотемпературної сушки 
компонентів суміші спрощує вирішення цього завдання. 
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Рис. 1. Сушильний комплекс на базі аеродинамічній сушарки: 
1-аеродинамічна труба сушарка; 2-бункер композиційної суміші; 3-живильник; 

4-система аспірації; 5-прес-гранулятор 
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Мета даної роботи – аналіз впливу фракційного складу сировини на кінетику 
процесу сушіння біомаси та торфу в аеродинамічних сушарках Поставлена мета 
вимагає вирішення завдань врахування зміни параметрів сушильного агента, впливу 
складу, розмірів і властивостей сировини, а також конструктивних параметрів 
апарату. 

Раніше в роботах [2, 3] запропоновано математичну модель 
високотемпературного сушіння поліфракційних сумішей торфу і рослинної біомаси в 
аеродинамічній сушарці, що включає рівняння кінетики сушіння окремих 
компонентів суміші та динаміку їх руху. У моделі враховано вплив на кінетику 
сушіння дисперсного складу суміші, початкового вологовмісту компонентів суміші, 
динаміку зміни параметрів сушильного агента, таких як температура, вологовміст і 
швидкість. Показано вплив на кінетику сушіння, як окремої фракції суміші, так і в 
цілому складу суміші, співвідношення дисперсної фази і сушильного агента, 
швидкості сушильного агента. За допомогою використання даної математичної 
моделі може бути проведено аналіз методів інтенсифікації та оптимізації режимів 
роботи аеродинамічних сушарок. 

У розрахунках з використанням зазначеної математичної моделі були прийняті 
вихідні дані які відповідають виробничих умов технології виробництва торф'яних 
брикетів: вологовміст сировини (торфу та деревини) 1,0 кг вологи / кг сух. реч., 
температура сушильного агента 8000 =t °С, швидкість сушильного агента 0гV = 25 м / 
с, вологовміст сушильного агенту 0гV = 25 м/с, 0D = 0,025 кг вологи/кг сух. г, діаметр 
корпусу сушарки корпD = 0,3 м,. Сировина перед сушінням формувалася з торфу або 
деревної соснової біомаси після першої або другої стадій подрібнення в молоткових 
дробарках. Гранулометричний склад сировини наведено в таблиці 1. Як видно з 
таблиці 1, суміш після другої стадії подрібнення відрізняється збільшенням частки 
фракції 0 - 2 мм, що позитивно позначається на кінетиці сушіння, рис 2 б, г. 
 

Таблиця 1. Фракційний склад сировини. 

 Сировина 
Середній розмір фракції, мм 

0-0,5 
(0,25) 

0,5-2 
(1,0) 

2-4 
(3,0) 

4-8 
(6,0) 

Торф фрезерний, 1 стадії подрібнення 0,11 0,33 0,24 0,18 
Торф фрезерний, 2 стадії подрібнення 0,25 0,56 0,17 0,02 
Деревина, 1 стадія подрібнення 0,04 0,48 0,32 0,16 
Деревина, 2 стадії подрібнення 0,23 0,64 0,11 0,02 

 
Витрата теплоти на кілограм випареної вологи, для торфосировини становить 

4738 кДж/кг, а сушарка здатна забезпечити при даних вихідних продуктивність за 
кінцевим продуктом, 1,1 т/год, вологовміст кінцевого продукту становитиме 33,7%. У 
випадку сушіння біомаси витрата теплоти на кілограм випареної вологи, становить 
4 044 кДж/кг, а сушарка здатна забезпечити при даних вихідних продуктивність за 
кінцевим продуктом, 1,05 т/год, вологовміст кінцевого продукту становитиме 27,6%. 

Проведені чисельні експерименти дозволили визначити залежності зміни 
вмісту вологи в суміші частинок сировини різних фракцій по довжині сушарки та 
інші параметри процесу, рис. 2. На рис. 2 показані зміна вологовмісту фракцій торфу 
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Т(d) та деревини Д(d). Результати розрахунків показали, що при одностадійному 
подрібненні як торф так і біомаса не висихають до необхідного вмісту вологи. 
Середній вологовміст суміші на виході з сушарки довжиною 30 м досягає значення 
0,30 кг / кг сухої речовини. Пофракційна різниця вологовмісту складає 0,6 кг / кг сух. 
реч. Аналізуючи залежності можна зробити висновок, що фракції торфу і біомаси із 
середнім розміром понад 1 мм не досягають кондиційного вологовмісту. На 
початковій ділянці труби -сушарки до 5…7 м, так званій ділянці розгону волога з 
суміші віддаляється найбільш ефективно. Високі значення температури і відносної 
швидкості обумовлюють на цій ділянці великі значення коефіцієнтів теплообміну. Ця 
ділянка характеризується найвищими значеннями напруженості за випареною 
вологою 400…2000 кг / м куб сушарки. Інтенсивне випаровування вологи з 
поверхневих шарів частинок сировини веде до адіабатичного зниження температури 
сушильного агента, а також його швидкості. Високі швидкості частинок на ділянці 
стабілізації призводять до зниження відносної швидкості, що на фоні падіння 
температури і швидкості сушильного агента веде до зниження інтенсивності 
зовнішнього теплообміну і уповільнення процесу сушіння. Напруженість за 
випареною вологою на цій ділянці (7…30 м) знаходиться на рівні 50 … 200 кг / м куб. 

Витрати теплоти на кілограм випареної вологи, для торфосировини становить 
4738 кДж / кг, а сушарка здатна забезпечити за вихідних даних продуктивність за 
кінцевім продуктом 1,1 т / год, вологовміст кінцевого продукту становитиме 33,7%. У 
випадку сушіння біомаси витрата теплоти на кілограм випареної вологи ставитиме 
4044 кДж / кг, а сушарка здатна забезпечити за тих же вихідних даних продуктивність 
за кінцевим продуктом, 1,05 т / год, вологовміст кінцевого продукту становитиме 
27,6%. 
 

 
а        б 
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в        г 

 
Рис. 2. Кінетичні та динамічні параметри сушіння 

поліфракційної сировини в аеродинамічній сушарці:  
а, б – торфосировина першої та другої стадії подрібнення;  

в, г – деревина першої та другої стадії подрібнення 
 

Зменшення дисперсного складу суміші і збільшення частки фракції менше 1 мм 
позитивно впливають на кінетику сушіння. Проведено розрахунки для складу 
сировини після двухстадійного подрібнення в молоткових дробарках. Фракційний 
склад суміші після подрібнення представлений в таблиці 1. Як видно з рис. 2 (б, г) 
зниження частки великої фракції суміші вплинуло на кінетику сушіння всіх фракцій. 
Витрати теплоти на кг випареної вологи, для торфосировини зменшилося до 3820 
кДж / кг, а сушарка здатна забезпечити при тих же вихідних даних продуктивність за 
кінцевім продуктом, 1,05 т / год, вологовміст кінцевого продукту становитиме 23,5%. 
У випадка сушіння біомаси витрата теплоти на кг випареної вологи, становитиме 
3587 кДж / кг, а сушарка забезпечує при продуктивність за кінцевім продуктом, 0,98 т 
/ год, вологовміст кінцевого продукту становитиме 17,6%. 

Однак пофракційного різниця вологовмісту збільшилася до 0,68 кг вологи / кг 
сух. реч. Введення в сушарку більшої кількості дрібної фракції призводить до 
інтенсивного падіння швидкості і температури сушильного агента на розгінній 
ділянці сушарки. Що призводить до збільшення кінцевого вологовмісту великих 
фракцій на виході з сушарки, наприклад, для фракції 6 мм на 0,08…0,10 кг вологи / кг 
сух. в. Очевидно, що необхідний пошук способів збільшення часу перебування в 
апараті великих фракцій, або необхідно використовувати методи видалення їх із 
суміші на стадії дроблення. 

Використання технологічної ділянки стабілізації вологості композиційної 
суміші після стадії сушки дозволить вирішити проблему різниці пофракційного 
вологовмісту, чому будуть присвячені окремі дослідження, які не ввійшли в цю 
роботу. 



КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТА БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ 

 179 

 
ВИСНОВКИ 
Проведений чисельний аналіз зміни середнього вологовмісту сировини 

дозволив рекомендувати при проектуванні сушильного комплексу використовувати 
методи і пристрої, які дозволяють збільшити час перебування великих частинок в 
апараті, знижувати частку великої фракції за рахунок використання двох і більше 
стадій подрібнення, виключити ділянку стабілізації, оскільки в даних апаратах ця 
стадія сушіння найменш ефективна, замінивши сушильними апаратами іншого типу, 
або залучивши на цій стадії пристрої для інтенсифікації процесу сушіння, що 
забезпечать більш високу напруженість за випареною вологою. 
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МОДЕЛЮВАННЯ КІНЕТИКИ ІОНООБМІННОЇ ВЗАЄМОДІЇ В СИСТЕМІ 
КЛИНОПТИЛОЛІТ – АМОНІЙ ІОН  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ ИОНООБМЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В СИСТЕМЕ КЛИНОПТИЛОЛИТ - АМMОНИЙ ИОН 
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MODELLING OF ION-EXCHANGE KINETICS IN THE SYSTEM OF 
CLINOPTYLOLITE - AMMONIUM ION 
 
Sabadash V., Gumnytsky Y. 
 
Кафедра екології та збалансованого природокористування 
Національний університет «Львівська політехніка» 
Львів, Україна 
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Досліджено кінетику адсорбції іонів амонію в динамічних умовах. Побудовано 
математичну модель процесу. Розраховано коефіцієнти масовіддачі в залежності від 
інтенсивності перемішування. Встановлено, що іонний обмін відбувається у зовнішньо та 
внатрішньодифузійних областях. Розраховано константи швидкості іонного обміну для 
області зовнішньої та внутрішньої дифузії. 

Ключові слова: адсорбція, іонний обмін, кінетика, амоній, цеоліт 
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Исследована кинетика адсорбции ионов аммония в динамических условиях. 

Построена математическая модель процесса. Рассчитаны коэффициенты массоотдачи в 
зависимости от интенсивности перемешивания. Установлено, что ионный обмен 
происходит во внешне и внутридиффузионных областях. Рассчитаны константы скорости 
ионного обмена для области внешней и внутренней диффузии. 

Ключевые слова: адсорбция, ионный обмен, кинетика, аммоний, цеолит 
 

The kinetics of adsorption of ammonium ions under dynamic conditions was investigated. 
The mathematical model of the process was developed. The masstransfer coefficients at different 
intensity of mixing were estimated. We have investigated that ion exchange takes place in the 
external diffusion and internal diffusion regions. Reaction constants of ion exchange processes for 
the external and internal diffusion regions were calculated. 

Keywords: adsorption, ion exchange, kinetics, ammonium, zeolite 
 

ВСТУП 
У більшості країн сьогодні видалення іонів амонію з стоків стало майже 

необхідністю. Для вилучення іонів амонію зі стічних вод широко застосовують 
іонообмінні технології. З цією метою застосовують синтетичні іонообмінні смоли та 
різні типи цеолітів. Вказуються також можливості застосування методу іонного 
обміну для відновлення азоту. У цій роботі представлені дослідження, які 
демонструють, що природні цеоліти, а саме кліноптилоліт, можуть бути ефективно 
використані для видалення іонів амонію. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Метою роботи є встановлення теоретичних закономірностей процесу 

іонообмінного поглинання амонію природним цеолітом в умовах механічного 
перемішування.  
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Для дослідження кінетики адсорбції цеоліту щодо фосфатів у поліетиленовий 

контейнер об’ємом 1дм3 вносили 0.2 дм3 розчину, що містив іони амонію. 
Досліджуваний розчин готували в дистильованій воді, з початковою концентрацією 
від 0.5 мг/дм3, і додавали 5 г цеоліту. Кінетику адсорбції амонію досліджували на 
установці, що включала в себе апарат з мішалкою пропелерного типу. Для 
проведення адсорбції в динамічних умовах мішалку налаштовували на задану частоту 
обертання n=100….500 об/хв. Проби аналізували на вміст NH4+ фотометричним 
методом згідно відомої методики [1,2]. Проведені дослідження показали, що процес 
адсорбції проходить у внутріщньодифузійній області, про що свідчить встановлення 
рівноваги процесу до досягнення рівноважного значення а∞. Експериментальні дані 
представлені на рис. 1. 

Моделювання процесу поглинання активного компоненту зернистим 
сорбентом описують нестаціонарні дифузійно-кінетичні процеси в 
багатокомпонентних розподілених системах.  
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Рис.1. Кінетика поглинання NH4+ з модельних розчинів 
 

Для опису механізмів поглинання амонію з розчинів розглядали наступні стадії 
процесу: 

- дифузія амоній іону з розчину до поверхні іонообмінника; 
- дифузія амоній іону з поверхні іоніту до точки проходження реакції; 
- іонний обмін, що супроводжується хімічною реакцією; 
- дифузія обмінного іону цеоліту з місця проходження реакції до поверхні іоніту; 
- дифузія обмінного іону цеоліту від поверхні клиноптилоліту в розчин. 

Кількісне співвідношення реакційної системи опишемо рівняннями: 
матеріальний баланс амоній іону: 
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матеріальний баланс обмінних катіонів: 
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де С0- початкова концентрація відповідного катіону; С - середня концентрація 
відповідного катіону в зерні; V - об’єм рідкої фази: ε – пористість клиноптилоліту; ρ - 
густина сорбенту; r – біжучий радіус зерна адсорбенту: τ – час;  

Дифузія обмінних катіонів з розчину до поверхні іоніту проходить за 

механізмом масовіддачі. Масовий потік 
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де β – коефіцієнт масовіддачі від розчину до поверхні адсорбента, м/с; F – 
площа , м2 

Значення коефіцієнта масовіддачі згідно рис. 1 приведено в табл. 1 
 

Таблиця 1. Залежність коефіцієнтів масовіддачі β від числа обертів n 
Кількість обертів, n, 1/хв. Коефіцієнт масовіддачі см /,β  

100 8.06·10-5 
300 1,04·10-4 

500 1,19·10-4 
 

Механізм надходження компоненту з розчину до місця проходження реакції 
опишемо рівнянням:  

( )+
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+

−−=
4

4
4

NHNH
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D

d
dM

τ
,     (4) 

де επ rdF пор2= ; D- коефіцієнт дифузії всередині адсорбенту, м2/с; dпор діаметр 
пор, м; r – біжучий радіус зерна адсорбенту, м; τ – час, с. 

Середня концентрація в зерні цеоліту: 
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де επ 3

4
3 r  - об’єм пор цеоліту; n – кількість зерен сорбенту в одиниці об’єму; 

k
nr

V
=

επ 33
4 . 

Підставивши (5) в (4) одержимо: 
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Оскільки об’єм рідкої фази значно перевищує об’єм пор цеоліту, замінимо (k-2) 

на k, тоді (6) прийме вигляд:  
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Одержане рівняння дає змогу оцінити зміну концентрації амонію в часі у об’ємі 

реакційної суміші. Таким чином буде враховано загальну кількість поглиненої 
речовини за рахунок адсорбції та іонного обміну. 

Опишемо третій етап поглинання амонію за механізмом іонного обміну: 
++++ +−→+− KatNHZNHKatZ 44     (8) 
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Оцінку власне механізму іонного обміну зробимо за кількістю обмінних 
катіонів Kat+, що надходять у розчин з об’єму цеоліту. 

Оскільки реакція ІІ порядку, то швидкість іонного обміну опишемо наступним 
рівнянням:  

++=− KatNH CkC
d
dC

4τ
     (9) 

Через проміжок часу τ в реакцію вступило х молей +
4NH  та вивільнилося х 

молей Kat+. 

V
xmC NH

NH

−
=

+

+
4

4

0

; 
V

xmC Katz

K

−
=

+

+

−
0

 

ττ d
dx

Vd
dC 1

=− ; →  ( ) ( )xmxmk
d
dx

KatzNH −⋅−= ++ −
00

4τ
 

( )( )xmxm
dxkd

NHKatz −−
=

++− 4
00τ      (10) 

 
Інтегруючи дане рівняння одержимо:  

 

( ) ( )
( )

( )xmm
xmm

xmxm
k

KatzNH

NHKatz

KatzNH −
⋅−

−⋅−
=

++

++

++ −

−

−
00

00

00
4

4

4

ln1
τ   (11) 

 
Перепишемо рівняння у вигляді: 

 
( )

( ) ( ) ( ) τkxmxm
xmm
xmm

KatzNH
KatzNH

NHKatz =−⋅−
−

⋅−
++

++

++

−
−

− 00
00

00

4

4

4ln    (12) 

 
В даному рівнянні adsобмNHKat mamx ⋅≡≡ ++

*

4
 

де adsобмNH ma ⋅+
*

4
 - кількість амонію, що вступила у реакцію в результаті іонного 

обміну, мг-екв/г.адс; adsm  - маса адсорбенту. 

Позначимо ( )
( ) ( ) ( ) обм

00
00

00

4

4

4ln Axmxm
xmm
xmm

KatzNH
KatzNH

NHKatz =−⋅−
−

⋅−
++

++

++

−
−

− , 

одержимо:  
τkA ===обм      (13) 

Проте реальні процес адсорбції іонів амонію в динамічних умовах включає в 
себе не тільки іонний обмін, але може проходити у зовнішньо дифузійній та 
внутрішньо дифузійній областях. Якщо х виразити через масу поглинутого іону 
амонію у момент часу τ, то розрахункова залежність не буде проходити через 0 через 
те, що частина амонію може поглинутися за рахунок фізичної адсорбції. Тому 
вводимо у рівняння (13) поправочний коефіцієнт b0: 

0обм bkA +=== τ      (14) 
b0 – коефіцієнт, що враховує масу адсорбата, поглинутого за механізмом 

фізичної адсорбції. А для лінії, що побудована для внутрішньо дифузійної адсорбції, 
це значення буде відповідати кількості адсорбата та обмінних катіонів, шо приймали 
участь у першій стадії процесу. 
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Побудувавши (14) у вигляді графіка ( )τfA ===обм , одержимо графічну 
інтерпретацію експериментальних даних адсорбції рівнянню 12 (рис. 2). 
 

y = 0.0002x + 0.0645
R2 = 0.8556

y = 2E-05x + 0.2903
R2 = 0.919
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Рис. 2. Розрахунок константи швидкості реакції іонообмінної адсорбції іонів амонію 
природнім цеолітом в апараті з мішалкою для n=500об/хв 

 
Оскільки на рис. 1 було виділено області зовнішньої та внутрішньої дифузії, ми 

окремо обчислювали константи швидкості для цих двох областей. 
Кутовий коефіцієнт одержаних кривих відповідав константі швидкості реакцій. 

Проте жодна з ліній не проходила через 0 через те, що ми не віднімали кількості 
компоненту, який на даний час вже адсорбувався з розчину. Таким чином, на першій 
стадії зовнішньо дифузійної адсорбції константа швидкості складала 
k1=2∙10 4 [М−1·с−1]. На другій стадії внутрішньодифузійної адсорбції константа 
швидкості складала k2=2∙10-5 [М−1·с−1]. 
 

ВИСНОВКИ 
В роботі представлено експериментальні дані кінетики адсорбції іонів амонію 

природним цеолітом в умовах механічного перемішування в апараті з мішалкою. 
Встановлено, що процес протікає в двох стадіях. Результати розрахунку констант 
швидкості хімічних реакцій показали, що у внутрішньо дифузійній області швидкість 
іонного обміну знижується на порядок. Таким чином, реалізація процесу в 
динамічних умовах доцільна в області зовнішньої дифузії. Тривалість процесу не 
повинна перевищувати 20хв. 
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В статті розглянуті явища, що протікають в ході роботи підприємства, а також 
представлено алгоритм який дозволяє кількісно оцінити об’єми хімічної речовини яка 
випаровуються з поверхні водоймища або з поверхні зливу рідини з промислового об’єкту при 
його регламентній роботі.  

Ключові слова: хімічні речовини, випаровування, техногенний об’єкт, забруднюючі 
речовини 
 

В статье представлены явления, которые протекают в ходе работы предприятия, а 
также представлен алгоритм, который позволяет количественно оценить объём 
химического вещества, который испаряется с поверхности водоема или с поверхности 
слива жидкости с промышленного объекта при его регламентной работе. 

Ключевые слова: химические вещества, испарение, техногенный объект, 
загрязняющие вещества 
 

The article presents the phenomena that occur during the operation of the enterprise, and 
also presents an algorithm that allows you to quantify the amount of a chemical substance that 
evaporates from the surface of a reservoir or from the surface of a liquid from an industrial facility 
during its routine work. 

Keywords: chemicals, evaporation, anthropogenic object, pollutants 
 

Для розрахунку впливу промислового підприємства на навколишнє середовище 
використовуються методи математичного моделювання і прогнозування, які є 
теоретичною основою опису фізико-хімічних явищ і процесів, що протікають в 
складних технічних системах якими є крупні промислові джерела небезпеки. 

Для якісної оцінки наслідків ЧС техногенного характеру, а також при 
нормальному функціонуванні хімічних підприємств використовуються чисельні 
методи двох видів. 
 

mailto:z.juli@bigmir.net
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Перша група методів заснована на моделюванні физико-хімічних явищ і 

процесів, що приводять до аварійних ситуацій. Ці методи призначені для оцінки 
параметрів процесів, які використовуються в методиках оцінки наслідків аварій на 
різних об'єктах або з різним характером наслідків. Деякі з цих методів 
використовуються для прогнозування концентрацій забруднюючих речовин в 
атмосферному повітрі або водних об'єктах, визначення токсодоз забруднюючих 
речовин. 

Друга група методів використовується для прогнозування рівнів забруднення 
середовищ: повітря, водно, рослин, ґрунту і тому подібне і отримання довгострокових 
прогнозів, а також прогнозу окремих наслідків забруднення і накопичення 
негативного впливу окремими компонентами екосистеми.  

Особливістю багатоасортиментних хімічних виробництв є утворення великого 
переліку шкідливих інгредієнтів, що викидаються в різні компоненти навколишнього 
середовища сильно забруднюючі стічні води, як правило, після витягання на 
локальних установках особливо токсичних елементів (наприклад ртуті і сірки) 
усереднюються і після необхідної підготовки прямують на закачку в глибокі 
поглинаючі шари горизонту. Слабо забруднені, біологічно окислюванні стічні води 
усереднюються і прямують на станцію біохімічного очищення, після чого зливаються 
у водоймища [1]. 

Для розрахунку кількості поллютанту потрапляючого в навколишнє 
середовище, а саме процес потрапляння стічних вод з об’єкту в поверхневі води з 
промислового підприємства, використовуються моделі оцінки параметрів процесів в 
ході нормального функціонування хімічно небезпечних об’єктів, також дані моделі 
можуть бути використані при виникнення і розвитку аварійних ситуацій. 

Особливістю нормального функціонування хімічно небезпечних об’єктів 
показав, що при моделюванні фізичних процесів, що протікають в ході роботи 
підприємства, повинні враховуватися наступні явища: 

- Витік з отвору в резервуарі; 
- Розтікання рідини по піддону; 
- Випаровування рідини з протоки; 
- Утворення пароповітряної хмари; 
- Факельне горіння струменя рідини; 

 
Побудова математичної моделі для визначення кількості рідини при 

випаровуванні 
Для розрахунку процесу переходу поллютанту з поверхневих вод в атмосферу 

використовується модель оцінки параметрів процесів в ході нормального 
функціонування хімічно небезпечних об’єктів. Даний процес представлено у вигляді 
випаровування хімічної речовини з поверхні водоймища або з поверхні зливу рідини з 
промислового об’єкту [1]. 

У основу моделі випаровування покладена теорія Стефанівського потоку. 
Основним висновком цієї теорії є положення про те, що при температурах 
навколишнього повітря, низьких в порівнянні з температурою кипіння рідини, процес 
випаровування лімітується дифузією, а при високих - тепловіддачею. Для більшості 
хімічних речовин характерний перший режим випаровування. При цьому 
інтенсивність випаровування W (кг/(м2с)) визначається за довідковими і 
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експериментальними даними. Для не нагрітих вище за температуру навколишнього 
середовища ЛВЖ за відсутності даних допускається розраховувати W із задовільною 
точністю за допомогою виразу: 

                                        
нPMW ⋅= − η410

       
(1) 

де М – молекулярна маса, г/моль; −нP  тиск насиченої пари при розрахунковій 
температурі рідини pt , яке визначається за довідковими даними кПа; −η  коефіцієнт, 
що приймається за табл. 1 залежно від швидкості і температури повітряного потоку 
над поверхнею випаровування.  

Маса перегрітої рідини перm  визначається 







 −

= n
ИСП

КИПSp
nпер m

L
TTc
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)(2

;8.0min
   (2) 

де −испL  питома теплота випаровування рідини при температурі перегріву рідини 
;кг/Дж,Ts −nm  маса перегрітої рідини, що вийшла, кг; −кипT  нормальна 

температура кипіння рідини, К; −pс  питома теплоємність рідини при температурі 
перегріву рідини, −⋅ sT);Ккг/(Дж  температура перегрітої рідини відповідно до 
технологічного регламенту в технологічному апараті або устаткуванні, К. 

Для зріджених вуглеводневих газів (СУГ) за відсутності даних допускається 
розраховувати питому масу СУГ, що випарувався, з протоки :м/кг,m 2

суг  











 ⋅⋅
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де М – молекулярна маса СУГ, кг/моль; −испL  молярна теплота випаровування СУГ 
при початковій температурі СУГ, Дж/моль; −0T  початкова температура матеріалу, на 
поверхню якого розливається СУГ, К; −λM  коефіцієнт теплопровідності матеріалу, 

на поверхні якого розливається СУГ, );Км/(Вт ⋅  ,сек/м,
c

a 2

тbтb

M

ρ
λ

=  де −тbс  

теплоємність матеріалу, на поверхні якого розливається СУГ );Ккг/(Дж ⋅  −ρ тb  
щільність матеріалу, на поверхню якого розливається СУГ; t – поточний час (сік), що 

приймається рівним часу повного випаровування СУГ, ( )сек3600≤ ; ,udRe
bν

=  де u – 

швидкість повітряного потоку, м/с; −
π

= нF4d  характерний розмір протоки СУГ, м; 

−ν b  кінематична в'язкість повітря, м2/с; −λ b  коефіцієнт теплопровідності повітря, 
)Км/(вт ⋅ .  

Формула справедлива для .TT кипуг ≤  якщо ,TT кипуг ≥  то додатково 
розраховується маса по формулі: 
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Таблиця 1. Значення коефіцієнта η 

Швидкість повітряного 
потоку в приміщенні, м/с 

Значення коефіцієнта η при температурі 
t, ,С0  повітря приміщення 

10 15 20 30 35 
0 

0,1 
0,2 
0,5 
1,0 

1,0 
3,0 
4,6 
6,6 

10,0 

1,0 
2,6 
3,8 
5,7 
8,7 

1,0 
2,4 
3,5 
5,4 
7,7 

1,0 
1,8 
2,4 
3,6 
5,6 

1,0 
1,6 
2,3 
3,2 
4,6 

 
 

Розрахунок горизонтальних  розмірів зон, м, що обмежують газо- і 
пароповітряні суміші з концентрацією пального вище за нижню концентраційну межу 
розповсюдження полум'я нкпрС ,% (об.), при аварійному надходженні горючих газів і 
пари не нагрітих легкозаймистих рідин у відкритий простір, визначають по формулах 
(для випадку, коли розміри зон досягають максимальних значень, а саме при 
нерухомому повітряному середовищі): 

- для горючих газів (ГГ): 
333.0

5632.14 







⋅

⋅=
НКПРГ

Г
НКПР С

mR
ρ     (5)
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де −гm  маса тих, що поступили у відкритий простір ГГ при аварійній ситуації кг; 
−ρг  щільність ГГ при розрахунковій температурі pt , C0  і атмосферному тиску, 

;м/кг 3  −пm  маса пари ЛЗР, що поступила у відкритий простір за час повного 
випаровування, але не більш 3600 сек, кг; −ρп  щільність пари ЛВЖ при 
розрахунковій температурі і атмосферному тиску; −нP  тиск насиченої пари ЛЗР при 
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розрахунковій температурі, кПа; K – коефіцієнт, що приймається рівним 3600/TK =  
для ЛВЖ; T – тривалість надходження пари ЛЗР у відкритий простір, сек; М – 
молярна маса, кг/кмоль; −0V  молярний об'єм, рівний 22,413 ;кмоль/м3  

Як розрахункова температура слід приймати максимально можливу 
температуру повітря у відповідній кліматичній зоні або максимально можливу 
температуру повітря за технологічним регламентом з урахуванням можливого 
підвищення температури. Якщо такого значення розрахункової температури pt  за 

будь-яких причин визначити не вдається, допускається приймати її рівною 61 .C0  
Значення нкпрнкпр Z,R  повинні бути прийняті не менше 0,3 м. 

Результатом моделювання – отримання кількості речовини яка випаровується з 
поверхні водоймища. 
 
 

Розрахунок кількості речовини (аміака) яка випаровується з поверхні 
водоймища 

Розрахунок проводився у програмному середовищі MathCad: 

 
 
 

В роботі реалізовано модель оцінки параметрів процесів в ході нормального 
функціонування хімічно небезпечних об’єктів для розрахунку процесу переходу 
поллютанту з поверхневих вод в атмосферу. Даний процес представлено у вигляді 
випаровування хімічної речовини, аміака, з поверхні зливу рідини промислового 
об’єкту 
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ПОДГОТОВКА ДАННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ 
НЕЙРОННОЙ СЕТИ ОПРЕДЕЛЕНИЮ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
РЕАКЦИЙ 
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DATA PREPARATION FOR ARTIFICIAL NEURAL NETWORK TRAINING TO 
DETERMINE THE KINETIC PARAMETERS OF REACTIONS 
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Оптимізація складних хімічних процесів у промисловості та лабораторії є 
актуальним завданням сьогодення. У статті представлений проект програмного 
забезпечення для знаходження кінетичних параметрів складних хімічних реакцій з 
використанням мови програмування Python та нейронних мереж. Описані стадії роботи та 
проміжні результати роботи програми. 

Ключові слова: хімічні процеси, механізм реакції, константи швидкості, диференційні 
рівняння, нейронні мережі, Python 
 

Оптимизация сложных химических процессов в промышленности и лаборатории 
является актуальной задачей сегодняшнего дня. В статье представлен проект 
программного обеспечения для нахождения кинетических параметров сложных химических 
реакций с использованием языка программирования Python и нейронных сетей. Описаны 
стадии и промежуточные результаты работы программы. 

Ключевые слова: химические процессы, механизм реакции, константы скорости,  
дифференциальные уравнения, нейронные сети, Python 
 

Optimization of complex chemical processes in industry and laboratories is an urgent task of 
the present. The article presents a software project for finding kinetic parameters of complex 
chemical reactions using the Python programming language and neural networks. The stages of the 
work and the interim results of the program are described in the article. 

Keywords:chemical processes, reaction mechanism, reaction rate constants, differential 
equations, neural networks, Python 
 

ВСТУП 
Вихідними даними для визначення механізму складного хімічного процесу є 

експериментально отримані дані залежності концентрації всіх хімічних компонентів 
системи від часу, тобто кінетичні криві. На основі передбачуваного механізму 

mailto:ybatsiun@gmail.com
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отримують систему диференціальних рівнянь формальної кінетики, в якій невідомими 
величинами є константи швидкості прямих і зворотних реакцій для оборотних 
процесів і константа швидкості для необоротних стадій. Після визначення констант 
швидкостей (зазвичай методом підбору) результат моделювання оцінюють за 
стандартними статистичними методами. Якщо модель виявляється неадекватною за 
критерієм Фішера, наприклад, або якщо відносна похибка розрахункових результатів 
перевищує допустиму, то можна стверджувати, що запропонований механізм є не 
вірним і спробувати підібрати інший [1]. 

Основною проблемою простого перебору значень констант швидкостей реакцій 
є те, що така методика добре працює тільки для дуже простих механізмів в 1-2 
реакції. Для більшого числа реакцій такий метод вимагає занадто багато часу навіть з 
використанням сучасних комп'ютерів. Відома "задача комівояжера» є прикладом 
подібної проблеми. При цьому використання обчислювальних методів нейронних 
мереж або генетичних алгоритмів дозволяє вирішувати її на дуже хорошому рівні 
(близько 95% від оптимального рішення) за істотно меншого використання 
комп'ютерних ресурсів. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
На даний момент немає методики вирішення зворотної кінетичної задачі у 

єдиному середовищі [1]. Використання єдиного середовища дозволяє спростити та 
прискорити встановлення механізму складного процесу шляхом визначення констант 
швидкостей окремих оборотних та необоротних реакцій. Далі представлений 
короткий проект етапів вирішення цієї задачі програмою, що розробляється: 

1. Користувач задає експериментальні данні (залежність концентрацій реагентів 
від часу реакції). 

2. Користувач робить припущення та у певній формі записує систему 
диференційних рівнянь залежностей концентрацій від часу. 

3. Користувач задає декілька конфігураційних параметрів, таких як: 
• часовий інтервал; 
• інтеграційний інтервал; 
• для кожної з констант швидкостей реакцій – межі, в яких вона 

може знаходитись; 
• початкові концентрації реагентів. 

4. Програма генерує групу констант, кожна з яких є константами у системі 
диференційних рівнянь. Остання розв’язується і таким чином отримуються так 
звані згенеровані дані, що являються сукупністю рішень системи 
диференційних рівнянь. 

5. Згенеровані данні розділяються на групи за часовим інтервалом і кожна з них 
передається як данні для тренування окремої нейронної мережі. 

6. Отримано групу нейронних мереж, кожна з яких тренована на даних з певного 
часового інтервалу. 

7. Кожній нейронній мережі передається частина експериментальних даних з 
відповідного часового інтервалу введених користувачем. Отримуються групи 
констант рівнянь реакцій для експериментальних даних на певному часовому 
інтервалі. 

8. Оскільки константи реакцій є постійними величинами протягом усього 
хімічного процесу, серед груп визначається відносне відхилення. Якщо 
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відхилення не перевищую певну задану відносну похибку, то вважається, що 
користувач правильно передбачив вигляд системи диференційних рівнянь 
(див. пункт 2). 
Отже, програма дає змогу оцінити припущення щодо системи диференційних 

рівнянь та у разі правильного припущення – отримати значення констант швидкостей 
реакцій.  
 

Метод розв’язання систем диференційних рівнянь у Python 
В складі цієї комплексної задачі є завдання вирішення систем диференційних 

рівнянь, що відображають залежність концентрацій реагентів від часу реакції. 
Оскільки програмне забезпечення буде розроблятися за допомогою мови 
програмування Python, розглянуті методи рішення диференціальних рівнянь у цьому 
середовищі. 

Python – мова програмування, що є однією з найпопулярніших у світі, через ряд 
таких причин як: 

• Надійні відкриті бібліотеки для вирішення задач в області Machine learning та 
Data Science (SciPy, Tensor Flow та інші); 

• Розвинуті фреймворки для веб-розробки (Flask, Django); 
• Мультизадачність. На відміну від таких мов, як R або РНР, Python пропонує 

великий вибір інструментів для вирішення багатьох сучасних задач у сфері 
програмування. 
З огляду на специфіку наукової задачі та переваг Python, цю мову 

програмування було обрано для розробки програмного забезпечення.  
Оскільки Python нативно не містить в собі інтерфейсу для розв’язання систем 

диференційних рівнянь, то бібліотека SciPy була обрана для реалізації цієї задачі [2]. 
Це відкрита (безкоштовна) система бібліотек, що є написаною на Python. Цей 
комплекс інструментів покликаний вирішувати задачі у таких сферах, як 
обчислювальна математика, інженерія. Вона включає в себе такі пакети: NumPy, 
Matplotlib, IPython, Sympy, Pandas. Задачі інтегрування вирішує підпакет 
scipy.integrate. Функція scipy.integrate odient вирішує систем звичайних 
диференційних рівнянь.  

Нижче представлено фрагмент програмного коду сервісу (рис. 2), що приймає 
масив наборів констант швидкостей рівнянь, та систему диференційних рівнянь 
(рис.1) для модельного процесу: 
 

3A ⇔ 2B (k1 – константа прямої реакції, k2 - зворотної),  
B + 2C → D (k3). 

 
      

     

      

       
 

Рис. 1. Система диференційних рівнянь, що описує кінетику процесу 
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Модуль виконує розрахунки та повертає об’єкт, який містить розбиті на часові 

інтервали концентраційні криві. 
 

 
Рис. 2. Програмний код, який реалізує розв’язання системи диференційних рівнянь 
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Для оцінки коректності результатів розв’язання системи диференційних 
рівнянь, що описує зміну концентрацій реагентів у часі (рис. 1) отримані криві були 
порівняні з відповідними, але отриманими у МathCad [3]. 
 

 
Рис. 3. Кінетичні залежності отримані з використанням бібліотеки sciPy 

 
Рис. 4. Кінетичні залежності отримані у MathCad 

 
Як видно з рисунків 3 і 4 криві співпадають, отже, результат роботи програми є 

коректним. 
 

Генерація даних для нейронної мережі 
Як було вказано у пункті 3 опису функціоналу програми, користувач задає для 

кожної з констант межі та крок для генерації різних наборів констант. Наприклад, 
якщо є дві константи, які лежать у межах від 1 до 2 і від 4 до 5 відповідно. Крок, для 
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кожної з них є 1, то програмою буде згенеровано чотири набори констант: (1, 4), (1, 
5), (2, 4), (2, 5).  
 

 
Рис. 5. Частина коду, що реалізує генерацію різних наборів констант 

 
ВИСНОВКИ 
Розроблена частина комплексного програмного рішення, що включає в себе 

обробку експериментальних даних користувача та генерацію даних для навчання 
штучних нейронних мереж. Наступним кроком у розробці є підключення 
нейромережевих бібліотек для підбору констант та визначення відносної похибки між 
константами впродовж часу перебігу процесу. Це дасть відповідь на питання, чи є 
вірними припущення користувача про механізм процесу і дозволить його 
оптимізувати. 
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It is shown, that when using the heat balance equation, the temperature in the mixing zone 
of the mine reactor can be calculated using the heat of combustion of hydrogen. In the catalytic 
zone, it is necessary to take into account the change in the equilibrium composition of the 
technological reaction mixture as a result of the temperature dependence of the equilibrium 
constant of the series-parallel reactions of steam reforming of methane and carbon monoxide (II). 

Keywords: theoretical temperature, synthesis gas, methane conversion, mine reactor, water 
vapor, physical heat, specific volume heat capacity 
 

Показано, що з використанням рівняння теплового балансу може бути розрахована 
температура в зоні змішування шахтного реактору з використанням теплоти згоряння 
водню. В каталітичній зоні необхідно врахувати зміну рівноважного складу технологічної 
реакційної суміші внаслідок температурної залежності констант рівноваги послідовно-
паралельних реакцій парової конверсії метану та карбону(ІІ)оксиду. 

Ключові слова: теоретична температура, синтез-газ, конверсія метану, шахтний 
реактор, водяна пара, фізична теплота, питома об’ємна теплоємність 
 

Показано, что при использовании уравнения теплового баланса может быть 
рассчитана температура в зоне смешивания шахтного реактора с использованием 
теплоты сгорания водорода. В каталитической зоне необходимо учитывать изменение 
равновесного состава технологической реакционной смеси вследствие температурной 
зависимости констант равновесия последовательно-параллельных реакций паровой 
конверсии метана и оксида углерода(ІІ).  

Ключевые слова: теоретическая температура, синтез-газ, конверсия метана, 
шахтный реактор, водяной пар, физическая теплота, удельная объемная теплоемкость 
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INTRODUCTION 
Increasing the conversion rate of methane in the production of synthesis gas for the 

production of ammonia has both economic and environmental consequences, as it reduces 
the load on the system of purifying the synthesis gas from carbon (IV) oxide and contributes 
to the reduction of emissions into the atmosphere. An important link in this process is a 
well-grounded theoretical calculation of the temperature regime of the mine reactor steam-
air conversion of methane, which contributes to increasing the efficiency of its operation. 
 

FORMULATION OF THE PROBLEM 
In the methane conversion reactor, the chemical processes take place in an 

approximated adiabatic mode. The molar ratio N2 : (H2+CO) =1:3 is formed in the non-
catalytic zone of the reactor (the mixing zone), which provides a molar ratio of N2:H2 = 1:3. 
at the stage of steam conversion of carbon(II)oxide. To saturate synthesis gas with nitrogen 
in modern plants with a capacity of 1320 tons of ammonia per day in the reaction mixture, 
which is formed in a tubular furnace, a steam-air mixture is dosed. At the same time, the 
oxygen of the air reacts first with hydrogen by reaction 2H2 + O2 = 2H2O + Q1, forming a 
water vapors – one of the components of the methane conversion reaction. From the 
analysis of literature sources [1] it follows that the temperature in the mixing zone of the 
mine reactor is determined experimentally with the operation of industrial plants and is not 
theoretically well-founded. This creates the problem of automatic process control using 
cybernetic methods. 
 

RESEARCH ANALYSIS 
The calculation of the volume of air supplied to the mixing zone of the mine reactor 

is due to the ratio of hydrogen: nitrogen in the synthesis gas C = 3.05…3.14 [1]. This allows 
us to make a balance equation of the volumes of hydrogen-forming components and 
nitrogen using the composition of the converted gas coming from tubular furnace In this 
case, the volume of nitrogen V1(N2) in the converting gas must be taken into account:  
 

4V1 (CH4) + V1 (H2) + V1 (CO) − 2 0.21VП = C (0.79VП) + V1(N2), 
 

where the volume with the index V1 corresponds to the constituent gas coming from 
the convertible gas. 

In the mixing zone there is no nickel-containing methane conversion catalyst, 
therefore, the significance of the volumes of methane and carbon (II) oxide practically does 
not change at elevated temperatures. Consequently, the volume of components of the 
reaction mixture after combustion of oxygen can be calculated as follows: 

− the total volume of water vapor V(H2O) consists of a water vapor coming from a 
truboschaya furnace V1(H2O); water vapor, which is formed due to the reaction of the air 
oxygen and hydrogen 2H2 + O2 = 2H2O V2(H2O) = 0.21VП; water vapor entering the mixing 
zone of the reactor with air to prevent the reaction of the thermal decomposition of methane 
V3(H2O) = 0.1VП; 
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− the volume of hydrogen V(H2) is determined taking into account the cost of 
reaction with air oxygen: V(H2) = V1(H2) − 2·0.21VП; 

− the volume of nitrogen V(N2) = 0.79VП + V1(N2); 
− the volume of carbon (II) oxide and methane will remain the same as in a 

convertible gas from a tubular furnace: V(CO) = V1(CO)V(CH4) = V1(CH4). 
The volume fraction of the components at the exit from the mixing zone is calculated 

by the natural method: . 

The temperature of the reaction mixture at the exit from the displacement zone is 
calculated using the equation of thermal balance and the concept of physical heat: 

QКГ + QПП + Qр = QПР, 
where QКГ ,QПП,, Qр, QПР – physical heat, respectively: convertible gas coming from a 

tubular furnace; steam-air mixture; the heat of the reaction of burning oxygen; components 
of the reaction mixture after combustion of oxygen. 

Physical heat of the components of the mixture can be calculated according to the 
formula: 

Q = СV·V·t, 
where СV – specific volumetric heat capacity, V – the volume of components, t – 

outlet temperature components. 
The temperature of the mixture at the exit from the mixing zone of the mine reactor 

can be calculated by the formula:  

 
where СV1, V1, t1 – respectively, the specific volumetric heat, the components of the 

components, the temperature of the components of the convertible gas coming from the 
tubular furnace; 

СV2, VПП, t2 – respectively, the specific volumetric heat, the components of the 
components, the temperature of components of the steam-air mixture; 

СVi, Vi – respectively, the specific volumetric heat capacity, the components of the 
components at the exit from the zone of mixing. 

When calculating the temperature in the catalytic zone of the reactor, it is necessary 
to take into account the change in the composition of the reaction mixture as a result of 
changing the value of the equilibrium constants of successive-parallel reactions of 
conversion of. The rate of conversion processes on nickel catalyst provides the state of 
equilibrium during contact with the catalyst:  
 

СН4 + H2O ⇔ СО + 3Н2 – Q1     (1) 
СО + H2O ⇔ СО2 + Н2 + Q2     (2) 

 
The values of the equilibrium constants of the above reactions can be calculated 

according to the formulas [2, 3]: 
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; 

 
 

The composition of the equilibrium reaction mixture, with a known value of the 
initial volumetric component of the components, is calculated as a result of the solution of 
the system of equations: 
 

 
 

where Х1, Х2 – the degree of conversion of Н2О by reactions (1), (2). 
The value of the volumetric components of the components in the equilibrium state 

under the known Х1 , Х2 can be calculated by the formulas: 
 

 

 

 

 

 

 
 

where  – a coefficient that takes into account the increase in the 
number of moles in the system due to the reaction (1). 

The amount of physical heat absorbed or released by the reaction (1) and (2) is 
determined using the values of the degrees of conversion of Х1, Х2 and the volumes of 
components of the system: 

Q = Q1·X1 + Q2·X2. 
The calculation of the temperature at the exit from the shaft reactor must be carried 

out by the method of successive approximations, setting the initial temperature, for 
example, at 1000С below the temperature t at the outlet of the reaction mixture from the 
mixing zone of the reactor. 
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CONCLUSIONS 
As a result of the research, it was found that the temperature in the displacement zone 

and the catalytic zone of the mine reactor can be calculated using the heat balance equation. 
In the catalytic zone, it is necessary to take into account the change in the value of the 
equilibrium constants and the composition of the reaction mixture in the successive-parallel 
process of steam conversion of methane and carbon (II) oxide.  
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Проаналізовано процес конденсації пари з суміші з неконденсуючим газом і 
запропоновано математичну модель для конденсації в каналах пластинчастих 
теплообмінних апаратів (ПТА). Модель розроблено з урахуванням варіації локальних 
параметрів процесів тепло- та масообміну по поверхні конденсації та особливостей 
інтенсифікації цих процесів у каналах ПТА. Модель враховує вплив геометрії гофрів пластин 
на інтенсивність процесу. Перевірку адекватності моделі виконано шляхом порівняння з 
експериментальними даними у отриманими на зразку каналу ПТА. 

Ключові слова: пластинчастий теплообмінний апарат, конденсація, неконденсуючий 
газ, тепло та масо обмін, математична модель 
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Проанализирован процесс конденсации пара из его смеси с неконденсирующимся 

газом и предложена математическая модель конденсации в каналах ПТА. Модель 
разработана с учетом изменения локальных параметров процессов тепломассопереноса 
вдоль поверхности конденсации и особенностей интенсификации этих процессов в каналах 
ПТА. Модель учитывает влияние геометрии гофрировки пластины на интенсивность 
процесса. Адекватность модели проверена путем сравнения с экспериментальными 
данными для образца канала ПТА. 

Ключевые слова: пластинчатый теплообменный аппарат, конденсация, 
неконденсирующийся газ, тепло и массо обмен, математическая модель 
 

The process of vapour condensation from its mixture with noncondensing gas is analysed 
and mathematical model for condensation in PHE channels is proposed. The model is developed 
with accounting for the variation of local parameters of heat and mass transfer processes along 
condensation surface and features of these processes intensification in PHEs channels. The model 
is accounting the effects of plates corrugations geometry on process intensity. The model validation 
is performed by comparison with experimental data for a sample of PHE channel. 

Keywords: plate heat exchanger, condensation, noncondensing gas, heat and mass transfer, 
mathematical model 
 

ВСТУП 
Велика кількість теплової енергії, що використовується в різних галузях 

промисловості, втрачається у виді теплових потоків, які скидаються до 
навколишнього середовища. Значні кількості такої відпрацьованої теплоти складає 
латентна теплота конденсованої пари, яка міститься в суміші газів, що виходять з 
процесів спалювання палива, сушіння різних матеріалів та інших промислових 
процесів. Ефективне відновлення теплової енергії в таких випадках вимагає 
використання теплообмінних апаратів, здатних ефективно виконувати процес 
конденсації економічно доцільним способом. Це можливо за допомогою 
пластинчастих теплообмінних апаратів (ПТА), які є сучасним ефективним типом 
компактних теплообмінників [1]. Стандартний ПТА складається з пакету гофрованих 
пластин, які штампуються з тонкого металевого листа, та монтуються разом так, щоб 
утворити міцні канали складної геометрії. Кілька точок контакту між сусідніми 
пластинами забезпечують достатню конструкційну міцність ПТА і його здатність 
витримувати великі відмінності тиску між теплообмінними потоками. Значна 
інтенсифікація тепло- та масообміну в таких каналах дозволяє значно зменшити 
площу, розмір і вагу теплообмінного апарату порівняно з традиційними типами 
трубчастих теплообмінників для тих самих умов використання. 

Для ефективного використання ПТА в процесах вилучення тепла з парогазових 
сумішей необхідний достатньо точний метод їх проектування. У порівнянні з 
теплообміном в однофазних умовах конденсація парів з його суміші з 
неконденсуючим газом значно ускладнюється стійкістю до масопереносу 
конденсуючої речовини на поверхні пластин, де плівка згущеної рідини додатково 
надає тепловий опір для теплообміну. Нещодавній огляд літературних джерел щодо 
процесів тепломасообміну в трубних конденсаторах для конденсації пари з його 
суміші з неконденсуючим газом опубліковано у роботі [2]. Суттєва варіація всіх 
технологічних параметрів по довжині каналів теплообмінника вимагає використання 
математичних моделей і програмного забезпечення для адекватного опису 
конденсаційного теплообмінника. Це вимагає при обробці результатів 
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експериментальних досліджень враховувати зміни місцевих параметрів процесу в 
каналах, особливо для поверхонь з підвищеним тепломасообміном. У каналах ПТА 
гідродинаміка і тепломасообмін ще більш ускладнюються розподілом потоків рідини 
в каналах складної геометричної форми. Порівнюючи з гладкими трубами, вплив 
падіння тиску на конденсацію у вузьких каналах є дуже важливим [3]. 

Точне моделювання конденсаційних парових каналів ПТА повинно включати 
облік зміни локальних параметрів по довжині каналу та використовувати надійні і 
точні кореляції для гідравлічного опору і тепломасообміну. Така математична модель 
представлена в даній роботі з перевіркою її адекватності згідно з 
експериментальними даними для конденсації пари з її суміші з повітрям в 
експериментальному зразку каналу ПТА. 
 

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ 
Розробка математичної моделі конденсації парів із суміші з неконденсованими 

газами в каналах ПТА базується на наступних припущеннях: 
1. Параметри процесів гідродинамічного і тепло-масового перенесення на 

подовженнях каналу пов'язані тими ж співвідношеннями, що й для будь-якого 
каналу з однаковою формою гофрування. 

2. Для зміни фази в основному об'ємі конденсуючого потоку підтримуються 
умови рівноваги парів і відбувається зміна температури газової суміші за 
рахунок конвективного теплообміну, який також відповідає за конденсацію в 
потоці. 

3. Конденсація плівки відбувається на поверхні теплопередачі пластин. 
4. Для парогазової суміші передбачається закон ідеального газу. 
5. Розглядається одноходовий ПТА. 
6. Умови процесу на всіх каналах ПТА однакові, і може розглядатися один канал, 

оточений двома сусідніми каналами з охолоджувальними середовищами. 
7. Втрати тепла у навколишнє середовище відсутні. 

Теплові та матеріальні баланси для процесу конденсації парів у присутності 
неконденсуючого газу з протитоковим рухом потоків записуються у вигляді 
наступної системи звичайних диференціальних рівнянь: 
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де Gv and Gc  - масові розходи пари та конденсованої рідини в одному каналі, 
кг/с; tcl, tL, tmx та tf – температури охолоджуючої води, конденсату, газової суміші та 
плівки конденсату, ºC; Pmx  - тиск газової суміші, Па; q – тепловий потік крізь 
одиницю поверхні теплообміну, Вт/м2; jv  - масовий потік пари у сторону 
теплообмінної поверхні, кг/м2; rv  - латентна теплота пароутворення, Дж/кг; hcv  - 
коефіцієнт тепловіддачі в газовій фазі, Вт/(м2K); ρmx – щільність газової суміші, кг/м3; 
Wmx – швидкість потоку газової суміші, м/с; П – периметр каналу, м; x – поздовжня 
координата, м; de - еквівалентний діаметр каналу, м; Xtt – параметр Локхарта 
Мартінеллі який розраховується згідно: 

= L
tt

G

dPX
dP  

(7) 

У цьому рівнянні dPL та dPG  - падіння тиску для рідкої та газової фаз, які 
рухаються від’ємно по всьому каналу, та розраховуються згідно співвідношень для 
турбулентного руху однофазної рідини. 
 
 

Температура на зовнішній поверхні плівки рідини: 
1 1δ

λ
 

= + ⋅ + + + 
 

wl
f cl f

cl wl L

t t q R
h h  

(8) 

де δwl – товщина металу пластини, м; λwl - її теплопровідність, Вт/(м K); hL – 
тепловіддача від плівки конденсату до поверхні каналу: 

0.48

* 1λ ρ
ρ

  
= ⋅ + ⋅  

   

L L
L tp

e mx

h Nu x
d

 
(9) 

де λL – теплопровідність конденсату, Вт/(м K); ρL – щільність конденсату, кг/м3; 
xtp – масова частка пари; Nu*  – число Нусельта для рідкої фази та розходом для обох 
фаз. 

Частковий тиск пари на поверхню плівки розраховується як тиск насичення: 
( )=vf fP Psat t . (10) 

 
ПЕРЕВІРКА АДЕКВАТНОСТІ МОДЕЛІ 
Моделювання параметрів процесу конденсації здійснювалось за допомогою 

комп'ютерного програмного забезпечення, розробленого за представленою 
математичною моделлю (1)-(10). Розрахунки виконувались на основі умов 
випробувань. Вказані масові витрати пари, повітря, охолоджуючої води, температури 
і тиску вхідної парогазової суміші та вхідної охолоджуючої води. Симульовані 
результати порівнюються з результатами експериментів. Відмінності між 
розрахунковими та експериментальними сумарними тепловими навантаженнями не 
перевищують ± 2,8% для всіх проведених експериментів. Розбіжності в розрахунковій 
і виміряній температурі парогазової суміші на виході з каналу були нижче ± 2,5 ºC. 
Таку точність можна вважати прийнятною для розрахунків ПТА у промисловості для 
утилізації відпрацьованого тепла. 

На рис. 1 показані графіки обчислених локальних температур вздовж каналу 
ПТА для експериментів з масовим вмістом повітря в надходить суміші 3%. Точність 
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прогнозування локальних температур газового потоку знаходиться в межах ± 3,1 ºC. 
Найбільші помилки спостерігаються ближче к кінцю каналу, де майже вся пара 
конденсується. Це робить відносну похибку прогнозування залишкових малих 
кількостей газоподібного пара більш значущими, ніж на початкових стадіях 
конденсації. Зміна температури є найважливішою на кінці каналу, а падіння 
температури на початкових ділянках каналу мало. Це свідчить про важливість 
моделювання з урахуванням зміни локальних параметрів процесу та всіх його 
характеристик вздовж поверхні конденсації.  

Зі збільшенням вихідного вмісту повітря в суміші змінюється характер 
розподілу параметрів процесу, як показано на рис. 2 для експериментів з початковою 
масовою часткою повітря 55%. При цьому найбільші зміни температури відбуваються 
на ділянках, близьких до входу газової суміші, і прогнозування температури на виході 
каналу більш точне. Такі випадки пов'язані з використанням ПТА для утилізації 
відхідного тепла з конденсуються газоподібних потоків та оптимізації їх вартості у 
випадках, подібних до випадку сушіння. Облік впливу параметрів гофрування ПТА на 
зону теплообміну та вартість апарату також робить модель ціннішим інструментом 
при оптимізації геометричних параметрів пластин ПТА. 
 

 
Рис. 1. Зміна температур у зразку каналу ПТА при масовій частці повітря 3% 

Розрахункові результати представлені суцільними кривими,  
експериментальні дані - по точках: 

Розрахунки: 1 – газоподібний потік; 2 – охолоджуюча вода; 3 – плівка рідини; 4 – стінка 
Експериментальні дані: 5 – газоподібний потік; 6 – охолоджуюча вода 
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Рис. 2. Зміна температур у зразку каналу ПТА при масовій частці повітря 55% 

Розрахункові результати представлені суцільними кривими, 
експериментальні дані - по точках: 

Розрахунки: 1 – газоподібний потік; 2 – охолоджуюча вода; 3 – плівка рідини; 4 – стінка 
Експериментальні дані: 5 – газоподібний потік; 6 – охолоджуюча вода 

 
 

ВИСНОВКИ 
Точне моделювання ПТА для використання теплової енергії від конденсації 

газових потоків вимагає врахування змін локальних параметрів процесів тепло- та 
масообміну по довжині поверхні конденсації. Запропонована математична модель 
базується на системі звичайних диференціальних рівнянь. Для розв'язання цієї 
системи використаний чисельний метод кінцевих різниць, який реалізується на ПК. 
Перевірку та прийнятну точність моделі підтверджують порівнянням з даними 
експериментів з конденсації пари з його суміші з повітрям у зразку каналу ПТА. 
Модель враховує вплив геометрії пластин на інтенсивність процесу і може бути 
використана для оптимізації геометричних параметрів ПТА для конденсаційних 
процесів, а також для оптимального вибору ПТА для утилізації відходів тепла з 
конденсуючихся газових потоків у промисловості. 
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У роботі представлено результати моделювання процесу флотоекстракційного 
видалення барвника у програмному середовищі STAR. Розглянуто можливості застосування 
отриманих результатів для визначення коефіцієнтів та характеристик моделі барвника, 
отриманих у вигляді звичайного диференційного рівняння 1-го порядку. Отримані 
результати можуть бути використані для покращення якості існуючих схем водоочищення 

Ключові слова: моделювання, флотоекстракція, стічні води 
 

В работе представлены результаты моделирования процесса флотоекстракционного 
удаления красителя в программной среде STAR. Рассмотрены возможности применения 
полученных результатов для определения коэффициентов и характеристик модели 
красителя, полученных в виде обычного дифференциального уравнения 1-го порядка. 
Полученные результаты могут быть использованы для улучшения качества существующих 
схем водоочистки 

Ключевые слова: моделирование, флотоэкстракция, сточные воды 
 

The results of simulation of dyes removal by solvent sublation using the STAR software 
presented. The possibilities of applying the obtained results to determine the coefficients and 
characteristics of the dye model obtained in the form of a conventional differential equation of the 
1st order. The obtained results can be used to improve the quality of existing water treatment 
schemes. 

Keywords: simulation, solvent sublation, waste water 
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ВСТУП 
Велика кількість недостатньо очищених стічних вод, які потрапляють у 

водойми в результаті інтенсивної діяльності промисловості, призвела до того, що 
протягом останніх 25-30 років ресурс самовідновлюваних властивостей водних 
ресурсів України майже вичерпано [1]. Барвники утворюють багаточисельний клас 
органічних сполук, для яких характерною є наявність ненасичених зв’язків 
(хромофори), таких, як ─C═C─, ─N═N─ і ─C≡N─, що відповідають за забарвлення, а 
також функціональних груп, що відповідають за їх фіксацію на тканинах ─NH, ─OH, 
─COOH і ─ SO3H. Світове виробництво текстильних матеріалів використовує активні 
барвники з високими колористичними характеристиками й стійкістю до фізико-
хімічних і фізико-механічних показників. Тому, потрапляючи у довкілля, барвники 
легко забарвлюють воду і оточуюче середовище, тим самим створюючи несприятливе 
естетичне сприйняття, погіршуючи органолептичні властивості води. Крім того, 
барвники можуть також істотно впливати на здатність до фотосинтезу у мешканців 
водойм, зменшуючи інтенсивність проникання світла і можуть також бути 
токсичними для деяких водних видів флори і фауни за рахунок ароматичних кілець та 
хлорних замісників. Це може призвести до масової загибелі представників водного 
світу, порушення процесів самоочищення, санітарного стану водойми, важкого 
отруєння людини. Велика кількість стічних вод містить різноманітні барвники, які є 
токсичними та небезпечними для оточуючого середовища. До них слід віднести стічні 
води (СВ) заводів, на яких ці барвники виготовляють, а також фарбувальних цехів 
різних промислових підприємств. Аналіз останніх публікацій [2] показав, що 
застосування комбінованих методів дозволяє більш ефективно здійснювати очищення 
стічних вод. 

Одним з перспективних методів очищення стічних воді від барвників є 
флотоекстракція [2, 3]. Метод флотоекстракції поєднує два методи – флотацію і 
екстракцію – і базується на пропусканні газових бульбашок крізь водну фазу; при цьому 
відбувається винесення речовини забрудника (сублату) в органічну фазу. Поверхнево-
активні речовини (ПАР) застосовуються в процесі флотоекстракції в якості збирачів. 
Молекули ПАР беруть безпосередньо участь в утворенні сублату та впливають на 
ступінь вилучення, зменшуючи значення вільної поверхневої енергії на межі розподілу 
органічної та водної фаз, а також стабілізують поверхню бульбашок. ПАР зв‘язуються з 
іонами барвників в нерозчинні гідрофобні сублати, які виносяться з водної фази в 
органічну.  

Моделювання процесів флотоекстраційного видалення барвників дозволить 
дослідити вплив основних параметрів на ефективність процесу, обґрунтувати вибір 
збирача та екстрагенту, визначити оптимальні умови проведення процесу. 
 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ 
Метою даної роботи є комп’ютерне моделювання процесу флотоекстракції як 

методу очищення стічних вод від барвників катіонного і аніонного типів. 
 

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Експериментальну частину досліджень виконано на кафедрі технології 

неорганічних речовин, водоочищення та загальної хімічної технології КПІ ім. Ігоря 
Сікорського. Процес флотоекстракції проводився у циліндричній скляній колонці 
діаметром 35 мм. Крізь пористу скляну перегородку, розташовану в нижній частині 
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колонки, подавалось повітря з компресору. Витрати газу контролювали ротаметром. 
Процес флотоекстракції відбувався до встановлення постійної залишкової 
концентрації барвника, яку визначали фотометричним методом на однопроменевому 
скануючому спектрофотометрі Portlab 501 (Великобританія). Корегування значення 
рН проводилося розчинами NaОН з концентрацією 0,1 моль/дм3 та HCl з 
концентрацією 0,1 моль/дм3 (рН водних розчинів вимірювався за допомогою рН-
метра pH-150МИ). Мірою ефективності процесу флотоекстракції слугував показник 
ступеня вилучення барвника. 

Досліджено модельні розчини наступних барвників: активний яскраво-
блакитний, бромкрезоловий зелений, бромфеноловий синій, індігокармін, 
легкозмиваємий червоний, малахітовий зелений, метиленовий синій, метиловий 
фіолетовий та кристалічний фіолетовий. В усіх розчинах вихідна концентрація 
барвника становила 10 мг/дм3, об’єм модельного водного розчину – 200 см3, 
органічної фази – 10 см3.  

Використовуючи математичний апарат системи STAR, яка розроблена на 
кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів КПІ ім. Ігоря Сікорського, в 
якості математичної моделі, яка описує зміну залишкової концентрації різних 
барвників у часі, запропоновано обрати звичайне диференціальне рівняння 1 порядку: 
 

),,( 321 XXXQYYT =+′⋅ , 
де Y – залишкова концентрація барвника мг/дм3, X1 – значення рН, X2 – 

співвідношення барвник: ПАР, X3 – тривалість процесу, хв. 
Коефіцієнти математичних моделей для кожного барвника визначено за 

допомогою підсистеми GEM системи STAR. Нижче представлена математична модель 
для барвника метиловий фіолетовий у співвідношенні барвника до ПАР, як 1:0,5: 
 

32
3

1 16,01028,614,099,5 XXXYY ⋅+⋅⋅−⋅−=+′⋅ −  
Розраховані характеристики моделі, а саме відношення Фішера F = 1195, 

кореляційне відношення r = 0,99 та середнє квадратичне відхилення σ = 4,96∙10-3, 
дозволяють зробити висновок, що модель з достатньою мірою точності описує процес 
зміни концентрації барвника у часі. 

У таблиці 1 наведені розраховані значення Yексп(t) та Yрозр(t), а також 
наведено на рисунку 1 графік залишкової концентрації барвника від часу. 
 

Таблиця 1. Експериментальні та розраховані значення концентрації барвника 
t, хв Yексп Yрозр Відхилення 

2 0,79 0,787 0,24∙10-2 
4 0,69 0,682 0,75∙10-2 
6 0,64 0,638 0,15∙10-2 
8 0,6 0,605 -0,50∙10-2 
10 0,57 0,573 -0,33∙10-2 
12 0,32 0,322 -0,23∙10-2 
14 0,25 0,254 -0,45∙10-2 
15 0,22 0,217 0,29∙10-2 
18 0,18 0,184 -0,47∙10-2 
20 0,16 0,153 0,68∙10-2 
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Рис. 1. Графік залежності експериментальної Yексп та розрахованої Yрозр  

концентрації барвника від часу 
 

Аналогічні розрахунки виконано для наступних барвників: активний яскраво-
блакитний, бромкрезоловий зелений, бромфеноловий синій, індігокармін, 
легкозмиваємий червоний, малахітовий зелений, метиленовий синій та кристалічний 
фіолетовий. Результати розрахунків подано у таблиці 2. 
 

ВИСНОВКИ 
Виконано моделювання процесів флотоекстраційного видалення барвника у 

програмному середовищі STAR. Отримані результати можуть бути використані для 
покращення якості існуючих схем водоочищення, всі моделі практично є схожими, 
проте за результатами середньо-квадратичного відхилення найкращою виявилась 
модель барвника метиловий фіолетовий з отриманими характеристиками моделі, а 
саме відношення Фішера F = 1195, кореляційне відношення r = 0,99, середнє 
квадратичне відхилення σ = 4,96∙10-3. 
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Таблиця 2. Порівняльна таблиця досліджувальних барвників 
 

№ Барвник Коефіцієнти математичної моделі Характеристики моделі 
T k1 k2 k3 F r σ 

1 Активний яскраво-
блакитний 6,886 -0,5 -0,012 0,385 36,0 0,98 0,07 

2 Бромкрезоловий 
зелений 

5,220 1,39 -0,039 -0,12 309,2 0,99 0,05 

5,155 -0,8 -0,11 1,012 2,5 0,78 1,38 

7,114 -1,6 -0,105 1,359 2,2 0,74 1,58 

3 Бромфеноловий 
синій 

5,316 -0,1 -0,058 0,367 34,1 0,98 0,07 

17,21 -0,3 0,096 0,216 31,1 0,98 0,11 

5,863 -0,2 -0,037 0,273 12,7 0,96 0,12 

4 Індігокармін 6,476 1,45 -0,053 -0,23 58,9 0,99 0,16 

5 Легкозмиваємий 
червоний 

8,753 -0,6 -0,06 0,549 11,9 0,95 0,22 
5,527 -0,4 -0,039 0,409 13,9 0,96 0,11 

6 Малахітовий 
зелений 

12,36 0,59 -0,024 0,579 65,7 0,99 0,11 
20,78 -0,3 -0,04 0,232 8,5 0,93 0,43 
6,529 -0,6 -0,074 -0,08 25,6 0,98 0,17 

7 Метиленовий синій 
7,148 -0,4 -0,082 0,674 6,7 0,92 0,29 
6,254 -0,7 -0,082 0,627 6,2 0,91 0,36 

8 Метиловий 
фіолетовий 5,992 -0,1 -0,006 0,159 1195 0,99 4,96∙10-3 

9 Кристалічний 
фіолетовий 

5,011 -0,3 -0,085 0,618 12,6 0,96 0,18 
5,671 -0,5 -0,104 0,579 9,9 0,95 0,26 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТА БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ 

 211 

 
КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РЕАКТОРА СИНТЕЗУ ФІШЕРА-
ТРОПША 
 
Хібеба Ю. Ю., Безносик Ю. О. 
 
КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАКТОРА СИНТЕЗА ФИШЕРА-
ТРОПША 
 
Хибеба Ю. Ю., Безносик Ю. А. 
 
COMPUTER MODELING OF FISCHER-TROPSCH SYNTHESIS REACTOR OF 
FISCHER-TROPSCH REACTIONS 
 
Khibeba Yu., Beznosyk Yu. 
 
Національний технічний університет України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 
Київ, Україна 
ykhibeba@gmail.com 
 

Запропоновано кінетичну модель для розрахунку продуктів синтезу Фішера—Тропша. 
Розглянуто модель реактора проточного типу. Розроблено методику розрахунку 
теплофізичних властивостей вуглеводнів. Реалізована математична модель реактора 
синтезу Фішера—Тропша. 

Ключові слова: синтез Фішера—Тропша, синтетичне паливо, математичне 
моделювання, кінетика процесу, каталізатор, реактор синтезу 
 

Предложена кинетическая модель для расчета продуктов синтеза Фишера—Тропша. 
Рассмотрена модель реактора проточного типа. Разработана методика расчета 
теплофизических свойств углеводородов. Реализована математическая модель реактора 
синтеза Фишера—Тропша. 

Ключевые слова: синтез Фишера–Тропша, синтетическое топливо, математическое 
моделирование, кинетика процесса, катализатор, реактор синтеза 
 

A kinetic model for calculating the products of Fischer–Tropsch synthesis is proposed. A 
flow reactor model is considered. A method for calculating the thermophysical properties of 
hydrocarbons has been developed. A mathematical model of the Fischer–Tropsch synthesis reactor 
was implemented. 

Keywords: Fischer-Tropsch synthesis, synthetic fuel, mathematical modeling, process 
kinetics, catalyst, synthesis reactor 
 

ВСТУП 
Синтез Фішер-Тропша (CФТ) – це хімічний процес, який є ключовою стадією 

найсучаснішого способу отримання синтетичних палив. Чому говорять саме «синтез» 
або «процес» і уникають слова «реакція»?  

Іменами вчених, в даному випадку Франца Фішера і Ганса Тропша, називають 
зазвичай окремі реакції. Справа в тому, що як такої реакції Фішера-Тропша немає. Це 
комплекс процесів. Тільки основних реакцій в цьому процесі три, а налічують їх не 

mailto:ykhibeba@gmail.com
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менше одинадцяти. В цілому синтез Фішера-Тропша – це перетворення так званого 
синтез-газу в суміш рідких вуглеводнів [1].  

Синтез-газ – стійкий вираз, що з'явилося ще в XIX столітті, яким почали 
позначати тоді продукт вуглехімії, що представляє собою суміш оксиду вуглецю 
(чадного газу) і водню. Так як з цієї газової суміші можна отримувати за допомогою 
різних реакцій найрізноманітніші синтетичні продукти. 
 

КІНЕТИКА ПРОЦЕСУ СИНТЕЗУ ФІШЕРА-ТРОПША 
Основна проблема при описанні кінетики процесу СФТ є складність механізму 

протікання реакцій, а також наявність багатьох варіантів механізму утворення. Сам 
механізм може залежати від багатьох чинників серед яких: вигляд поверхні, 
елементарні стадії реакції, в результаті яких виходять різні рівняння кінетики. Проте 
рівняння Ленгмюра-Хіншельвуда і Ілі-Ріділа [2], описують утворення вуглеводнів на 
поверхні каталізатора, можуть пояснити більш широкий діапазон даних. 

В більшості випадків швидкість процесу визначається швидкістю утворення 
мономеру. Виражені рівняння будуть відрізнятись природою мономеру, адсорбцією 
CO, H2 і продуктів, серед яких вода та вуглекислий газ. 

Для опису кінетики даного синтезу була сформована сукупність наступних 
хімічних реакцій [3,4]: 
 

 
 

 
 

 
 

 
де 1, 2, 3, 4, 5 – реакції утворення відповідно алканів, алкенів, ізоалканів, 

циклоалканів і аренів, а 6 – реакція конверсії. 
Кінетична модель може бути представлена наступною системою 

диференціальних рівнянь: 
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де CAl, CA, CIAl, CN, CAr – концентрації алканів, алкенів, ізоалканів, циклоалканів 
та аренів відповідно; W1(n), W2(n), W3(n), W4(n), W5(n) – відповідні швидкості реакцій; 
W6 – швидкість конверсії; n – число атомів карбону в молекулі; t – час контакту. 

За допомогою програмного пакету MathCad було складено систему рівнянь 
(рис. 1), порядку та отримано результати на графіках залежності концентрацій 
вхідних речовин CO і H2 (рис. 2) та продуктів (рис. 3). 
 

 
F rkfixed c 0, 1000, 100, FtR, ( ):=  

(c – матриця початкових концентрацій, 0, 1000, 100 – початок відліку, кінець, 
кількість проміжних точок відповідно, FtR – матриця рівнянь СФТ) 

Рис. 1. Вигляд системи рівнянь в середовищі MathCad 
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Систему рівнянь було розв’язано за допомогою чисельного методу Рунге-Кутта 
4 порядку з початковими умовами: 

• початкова концентрація водню складає 0,2 моль/л; 
• початкова концентрація синтез газу 0,1 моль/л. 
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Рис. 2. Графік залежності концентрації вхідних речовин від часу 
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Рис. 3 Графік залежності концентрації продуктів від часу 
 

Моделювання процесу гідрування CO розглянутий на прикладі трубчастого 
реактору в політропному режимі.  

При досліджені трубчастих реакторів було встановлено, що при висоті 
контактних трубок не менше 10 м і діаметром в діапазоні 20…50 мм, дифузією і 
теплопередачою в подовжньому і радіальному реакторі можна знехтувати. Тому 
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реактор синтезу з нерухомим шаром каталізатора можна описати квазігомогенною 
моделлю ідеального витіснення. 

Сам реактор являє собою циліндричну ємність пронизану рядом тонких трубок. 
Всередині трубки заповнюються потрібним типом каталізатора, а зовні вони 
охолоджуються водою для підтримання необхідної для процесу температури. Сам 
каталізатор, який розміщений всередині не змішується. Він призначений для роботи 
при низьких температурах до 550 К. Підвищення температури призводить до 
відкладення вуглецю і відповідно до засмічення реактора. 

Важливу роль таким чином відіграє каталізатор, а саме його тип, об’єм гранул, 
поверхня каталізатора. Як холодоагент зазвичай використовується вода, проте 
можливе використання будь-якої іншої речовини. 

В рівняннях матеріального балансу враховується зміна концентрації реагуючих 
речовин із врахуванням системи кінетичних рівнянь. СФТ екзотермічний процес, 
який супроводжується з великим виділенням тепла, тому температурне рівняння 
повинне враховувати тепловий вклад кожної окремої реакції. Таким чином загальна 
кількість тепла, яка виділяється можна представити у вигляді: 
 

 
 

де  – тепловий ефект реакції кожного окремого вуглеводню,  – 
тепловий ефект конверсії,  – швидкості утворення кожного окремого 
вуглеводню,  – швидкість реакції конверсії; i = 1–m – відповідає для певного 
алкану гомологічному ряду; j = 1–n – відповідає числу атомів карбону в молекулі. 

Термодинамічна складова математичного опису процесу СФТ буде мати 
наступний виглядає: 
 

 
 

де T – температура в реакторі, K; Tхл – температура холодоагенту, К; F – 
поверхня теплообміну, м2; сp – теплоємність суміші, кДж/моль град.; K – коефіцієнт 
теплопередачі, кДж/м2 ч град. 

За допомогою програмного пакету MathCad було складено систему рівнянь та 
отримано результати, а сам графік зміни температури по довжині реактора 
представлено на рис. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 



КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТА БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ 

 216 

 
 

 
Рис. 4. Графік зміни температури по довжині реактора 

 
Дані були отримані при відношенні початкових концентрацій CO : H2 як 1 : 2. 
На основі отриманих даних можна зробити наступні висновки: 
1. Концентрація водню зменшується набагато швидше за концентрацію синтез 

газу. 
2. Побічними продуктами сукупності даних реакцій є вода та вуглекислий газ. 
3. Найбільшу долю на виході мають алкани, потім алкени, ізоалкани, 

найменший вихід у циклоалканів та аренів. 
4. Розроблена кінетична модель дозволяє передбачити зміну концентрації 

продуктів реакції в часі, знаючи константи швидкості відповідних продуктів 
реакції до n = 15 включно. 

5. Складена математична модель реактора ідеального витіснення з нерухомим 
шаром каталізатора. 

6. Отримано графік зміни температури по довжині реактора. 
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В роботі запропоновано механізм та побудовано термокінетичну модель процесу 
окиснення нікелю. Вказана модель являє собою систему жорстких звичайних диференційних 
рівнянь. Досліджено особливості комп’ютерного моделювання процесу окиснення нікелю, як 
реалізації математичного опису процесу у спеціалізованому програмному забезпеченні. 

Ключові слова: нікель, окиснення, числові методи, спеціалізоване програмне 
забезпечення 
 

В работе предложен механизм и построена термокинетическая модель процесса 
окисления никеля. Указанная модель представляет собой систему жестких обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Исследованы особенности компьютерного моделирования 
процесса окисления никеля, как реализации математического описания процесса в 
специализированном программном обеспечении. 

Ключевые слова: никель, окисление, численные методы, специализированное 
программное обеспечение 
 

The paper addresses some features of computer simulation of nickel oxidation 
thermokinetics. The mechanism of nickel oxidation process was suggested and the thermokinetic 
model of the process was presented. In the present case the model is a system of stiff ordinary 
differential equations. Some peculiarities of computer simulation of nickel oxidation process, as a 
realization of the mathematical description of the process in the specialized software, were 
investigated. 

Keywords: nickel, oxidation, numerical methods, specialized software 
 

Нікель широко застосовується для виробництва спеціальних сталей і сплавів 
(хромонікелеєві нержавіючі сталі, електротехнічні сплави (ніхром, нікелін, хромель), 
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сплави з високою магнітною проникністю), які характеризуються термо- та 
корозійною стійкістю, цінними механічними, магнітними, електричними, 
термоелектричними властивостями. Металевий нікель є важливим конструкційним 
матеріалом, широко застосовуваним у промисловості (хімічне реакційне обладнання, 
обладнання ядерної енергетики, акумуляторні електроди, спеціальні покриття сталей, 
алюмінію та ін. металів, тощо) [1]. 

Як і інші перехідні метали, нікель характеризується складною природою 
процесів окиснення [1, 2, 3]. Вивчення окиснення нікелю як низки незворотних 
процесів ускладняється суперпозицією теплових і концентраційних хвиль, що 
генеруються безліччю локальних джерел топохімічних реакцій окиснення. Так, 
теоретико-експериментальне дослідження процесів окиснення пористого нікелю [3] 
виявило існування автохвильових режимів і нерівноважних переходів типу біфуркації 
Хопфа, які переходять у подальшому до лінійного розвитку процесу.  

Теоретичне дослідження процесу окиснення нікелю (встановлення 
термокінетичних траєкторій протікання процесу) вимагає:  

а) припущення про механізм процесу;  
б) розвинення математичного апарату для опису термокінетики процесу;  
в) обґрунтування вибору числових методів та програмного забезпечення для 

моделювання;  
г) прийняття рішень за результатами моделювання.  
У межах загальної програми дослідження критичних явищ, які виникають під 

час високотемпературного перетворення d-металів і їх сполук, вивчення можливості 
створення комп’ютерно-інтегрованої системи наукових досліджень поведінки d- 
металів та їх сполук в умовах високих температур, у представленій роботі ставилися 
задачі дослідження особливостей комп’ютерної реалізації із використанням засобів 
системи комп’ютерної алгебри MathCad моделей термокінетики окиснення нікелю як 
системи жорстких диференційних рівнянь. 
 

Обгрунтування механізму процесу окиснення нікелю 
У відповідності до задач етапу встановлення механізму протікання процесу 

окиснення, було (на основі апріорної інформації) сформульовано припущення про 
сімейство елементарних актів перетворення у вигляді множини хімічних реакцій. У 
подальшому вказана множина була піддана дискримінації на основі 
термодинамічного аналізу. Термодинамічний аналіз множини реакційних процесів 
окиснення нікелю (початкова температура 500оС) дозволяє твердити, що найбільш 
ймовірними у даному процесі є такі реакції: 
 

 
(1) 

 
(2) 

 
(3) 

 
(4) 

 
(5) 
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Математична модель термокінетики процесу окиснення нікелю 
Із врахуванням низки припущень та спрощень [2] та відповідних початкових 

умов, можна твердити, що механізму (1)-(5) відповідає наступна система 
термокінетичних рівнянь: 
 

        (6) 

де [O], [O2] – концентрації відповідно атомарного та молекулярного кисню, 
моль/м3; k1, k2, k3,k4, k5 – константи швидкостей відповідних реакцій; H1, H2, H3, H4, H5 
– ентальпії відповідно реакцій (1)-(5) процесу окиснення нікелю. 
 

Вибір засобів комп’ютерного моделювання 
Для задач комп’ютерного моделювання (у даному випадку – для вирішення 

системи диференційних рівнянь (6) із відповідними початковими умовами) було 
обрано пакет MathCad, як такий, що є орієнтованим на роботу із «інтерактивними» 
документами. Застосований у сучасних версіях MathCad формат файлів 
розширюваної мови розмітки (XML), можливість підтримки стандартних інтерфейсів 
сприяють спільному використанню даних з іншими програмними пакетами, іншими 
користувачами. Фірма PTC (правовласник пакету MathCad) декларує принципову 
можливість використання даного пакету у складі систем автоматизованого 
проектування (CAD), а також систем керування документообігом, програмними 
рішеннями з керування даними про виріб (PDM); MathCad може бути ефективно 
інтегрований із іншими продуктами фірми PTC, серед яких пакет Creo (раніше 
Pro/ENGINEER) для тривимірного автоматизованого проектування, автоматизованого 
керування (CAM) і автоматизованого конструювання (CAE). 

Фрагмент аркуша MathCad, що реалізує вирішення задачі Коші (6), наведено на 
рис. 1.  

У відповідності до задач дослідження, було проаналізовано можливості пакету 
MathCad щодо вирішення систем жорстких звичайних диференційних рівнянь 
першого порядку вигляду (6). За аналогією з підходом, застосованим у літературі 
(див., наприклад, [4]), було виконано інтегрування системи (6) у MathCad кількома 
числовими методами при кількох різних кроках інтегрування, за незмінних інших 
умов (коефіцієнти у рівняннях, початкові умови, тощо). Для порівняння було обрано 
реалізовані у середовищі MathCad числовий метод Ейлера (метод реалізовано 
авторами у вигляді елементарних команд MathCad), метод Рунге-Кутта четвертого 
порядку із фіксованим кроком (використано функцію MathCad rkfixed), та метод 
Булірша-Штера (використано функцію MathCad Radau). 

У серії обчислювальних експериментів явище нестійкості рішення 
досліджуваної моделі виявилося лише під час вирішення задачі методом Ейлера – 
рис. 2. Зауважимо, що для більшої наочності на рис. 2 наведено лише криву, яка 
відповідає другому рівнянню системи (6) – розподілу в часі концентрації атомарного 
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кисню. На рис 2. наведено рішення, що відповідає значенню коефіцієнтів k1 = 0.09, 
k2 = 0.9, k3 = 0.5, k4 = 0.07, k5 = 0.7. 
 

 
Рис. 1. Моделювання термокінетики окиснення нікелю у MathCad:  

фрагмент робочого аркуша (вихідні дані) 
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Рис. 2. Вияв нестійкості числового рішення системи жорстких диференційних рівнянь 

вигляду (6) методом Ейлера: 
1 – стійке рішення (крок інтегрування h=0.01); 
2 – нестійке рішення (крок інтегрування h=0.1) 
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Слід ще раз наголосити, що метод Ейлера не є «вбудованим» (реалізованим у 

вигляді стандартної функції MathCad). Таким чином, результати розрахунків 
дозволяють твердити про ефективність усіх досліджених убудованих засобів пакету 
MathCad, призначених для вирішення систем жорстких звичайних диференційних, 
для випадку рівнянь вигляду (6). Подальші дослідження у цьому напрямі будуть 
пов’язані із інтеграцією MathCad у розроблювану систему автоматизованих наукових 
досліджень. 
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Досліджена макрокінетика окиснення пористого кобальта та запропонована 
термокінетична модель процесу в неізотермічних умовах. В результаті комп’ютерного 
експерименту встановлені різні термокінетичні траєкторії протікання процесу. Вивчено 
вплив швидкостей реакцій на термокінетику процесу. 

Ключові слова: макрокінетика, термокінетична модель,  оксиди кобальта 
 

Исследована макрокинетика окисления пористого кобальта и предложена 
термокинетическая модель процесса в неизотермических условиях. В результате 
компьютерного эксперимента установлены различные термокинетические траектории 
протекания процесса. Изучено влияние скоростей реакций на термокинетику процесса. 

Ключевые слова: макрокинетика, термокинетическая модель, оксиды кобальта 
 

The macrocnetics of oxidation of porous cobalt and the thermokinetic model of the process 
in non-isothermal conditions are proposed. As a result of the computer experiment, different 
thermokinetic trajectories of the process flow are established. The influence of reaction rates on the 
thermokinetics of the process has been studied. 

Keywords: macrokinetics, thermokineticmodel, cobaltoxides 
 

ВСТУП 
Кобальт – найважливіший компонент сплавів і спеціальних сталей. Належить 

до сім’ї фероїдів (залізо, кобальт, нікель). Міцність, корозійна стійкість, стійкість до 
нагрівання притаманні кобальту. Здебільшого використовується у оборонній, 
металургійній, хімічній та ракетобудівній галузях. Також кобальт входить до складу 
жароміцних, затвердих та корозійно стійких сплавів [1]. Сталі для виготовлення 
ріжучих інструментів часто містять кобальт. У ряді випадків цей метал 
використовують як гальванічні покриття, оскільки такі покриття є стійкішими до 
впливу слабих кислот, ніж хромові або нікелеві. З цієї ж причини тонким шаром 
кобальту іноді покривають столові ножі для захисту від впливу агресивних 
середовищ. Варто сказати, що кобальтом часто покривають ріжучі станки в 
промисловості. У зв’язку з його високою жаростійкістю в наш час його варто 
розглядати як теплозахисний матеріал в піно або пористому стані. Однак для його 
використання необхідно розуміти механізми окиснення з урахуванням можливих 
паралельних послідовних процесів, які можуть приводити до критичних явищ. 
 

ЕКСПЕРИМЕНТ 
Порошок кобальта було спресовано із заданою пористістю. При цьому якісно 

моделювався процес поведінки нерівноважної закритої системи, у зв’язку зі  
створенням захисної плівки оксидів, яка екранує підведення газу до поверхні металу. 
Отримані результати підтверджують це припущення (рис.1). 
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Пористий кобальт окислюється на початковій стадії окиснення, після чого 

приріст маси мінімальний. Система переходить в дифузійний режим. 
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Рис 1. Макрокінетика окиснення пористого кобальта з відносною щільністю: 

1 – 66,2 %; 2 – 62,7%; 3 – 59,9% 
 

ТЕОРІЯ ТА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ 
Процес розкладу оксиду кобальта запропонований  наступною системою, яка 

представлена у вигляді сукупності паралельно-послідовних реакцій кожна з яких має 
право на існування. 
 

 
 

Таблиця 1. Термодинаміка реакційних процесів розкладу оксиду-кобальта при 
початковій температурі 264оС 
Реакція ΔH, кДж 

 − 478.6 

 − 327.8 

 88.1 

 410 

 222.2 

 − 498.4 
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Реакція розкладу  до відбувається за рахунок підведення тепла 

ззовні. Крім того, взаємодія відбувається в твердій фазі. У зв’язку з цим в першому 
лінійному наближенні у відповідності з першим законом Онзагера [2-4], зміна 
температури для твердофазних реакцій буде мати вигляд наступної функції: 
 

ii HTTk
dt
dT

⋅−= )( 0  

 
При побудові математичної моделі враховано наступні припущення: 
1. потік молекулярного кисню вважається постійним; 
2. початкова температура процесу окиснення складає 264оС. 
Модель з урахуванням всіх паралельно-послідовних реакцій матиме наступний 

вигляд: 
 

 

 

 
 

де [O] – концентрація атомарного кисню, моль/м3; k1, k2, k3,k4, k5, k6 – константи 
швидкостей відповідних реакцій;H1, H2, H3, H4, H5,H6 – ентальпії відповідних реакцій 
розкладу оксидів кобальту. Для вирішення системи диференційних рівнянь було 
обрано програмне середовище MathCad. В якості числового методу вирішення було 
обрано метод Ейлера. Вибір даного числового методу зумовлений простотою, а також 
швидкістю використання. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ КОМП’ЮТЕРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 
При відносно великій швидкості першої та відносно не великій швидкості 

другої реакції температура тримається в межах норми(рис1). При цьому існує 
тривалий період коли температура зростає майже стаціонарно. При цьому майже 
протягом всього часу концентрація атомарного кисню зростає, а кисню – спадає і 
лише під кінець починає зростати. 
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Рис. 2. Кінетика змін концентрацій атомарного і молекулярного кисню (а) і 

температури (б) при: k1 = 0.1, k2 = 0.01, k3 = 0.4, k4 = 0.8, k5 =0.001, k6 =0.1 
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Зменшення більше ніж в декілька разів швидкості першої реакції, а також 
збільшення в декілька разів швидкості другої реакції призводить до зростання 
температури, а також до збільшення концентрацій атомарного кисню (рис.3). 
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Рис. 3. Кінетика змін концентрацій атомарного і молекулярного кисню (а) та 

температури (б) при: k1 = 0.001, k2 = 0.8, k3 = 0.8, k4 = 0.8, k5 =0.001, k6 =0.1 
 

Повернення до попередньої швидкості першої реакції, а також зменшення 
швидкості другої реакції призводить до майже стаціонарного режиму зміни 
температури. Концентрація обох речовин (рис.4) зменшується. 
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Рис. 4. Кінетика змін концентрацій атомарного і молекулярного кисню (а) та 
температури (б) при: k1 = 0.1, k2 = 0.08, k3 = 0.18, k4 = 0.4, k5 = 0.001, k6 = 0.008 

 
Таким чином, як і експериментальні досліди макрокінетики окиснення 

пористих заготовок кобальту, так і теоретичне моделювання процесів окиснення в 
неізотермічних умовах підтвердили можливість використання його в пористому стані 
в якості теплозахисного матеріалу. 
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