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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. 
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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: 
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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. 
 
 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Лобойко О. Я., Товажнянський Л. Л., Слабун І. О. Методи розрахунків у технології 
неорганічних виробництв: Ч. 1. Зв'язаний азот: підручник. Вид. 3-тє, переробл. і 
допов. Харків : НТУ “ХПІ”, 2001. 511 с. 
2. Жидков Б. А., Бондарь А. Г. Алгоритмизация расчетов в химической технологии. 
Киев: Вища школа, 1970. 272 с. 
3. Концевой А. Л., Гамалей Н. П. Алгоритмизация расчётов в производстве аммиака: 
Учеб. Пособие. Киев: УМК ВО, 1991. 104 с. 
 
 
 
 
 
 




