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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  отримаємо: 
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де inF , outF  – об’ємна витрата речовини і на вході та виході з реактору м
3
/год; 

inacacC .. , 
outacacC ..  – концентрація реагенту на вході та виході з реактору, моль/м

3
; V – 

реакційний об’єм, м
3
; 

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  отримаємо: 
 

outacacoutinacacin

p

CFCF

VTTmc
TH

....

0 )(
)(




 . 

 

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 

 




