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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І 

ТЕРМІНІВ 

ГДК – гранично допустима концентрація;  

ФОП – фонд оплати праці;  

ОФ – основні фонди;  

А – амортизація основних фондів;  

ОбЗ – оборотні засоби;  

С – собівартість;  

П – прибуток;  

Ц – ціна;  

Р – рентабельність;  

Е – ефективність підприємства; 

ФОП – фонд оплати праці; 

КНП – клас небезпечності підприємства; 

КПО – коефіцієнт природнього освітлення. 
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ВСТУП 

1,2-дихлоретан – безбарвна летюча рідина з солодкуватим запахом, яка 

змішується в усіх відношеннях зі спиртами, бензолом, ацетоном та іншими 

органічними сполуками. Виробництво 1,2-дихлоретану тісно пов'язане з 

вінілхлоридом, тому сучасні варіанти отримання вінілхлориду містять 

технологічні схеми отримання 1,2-дихлоретану, як напівпродукту для переробки у 

вінілхлорид. З вінілхлориду отримують полівінілхлорид, що займає за обсягом 

випуску друге місце після поліетилену серед полімерних матеріалів. 

Існують декілька способів отримання дихлоретану з етилену, проте у 

промисловості поширений головним чином взаємодія етилену з хлором в 

середовищі рідкого дихлоретану. При отриманні 1,2-дихлоретану, який розчиняє 

обидва гази, реакція протікає фактично в рідкій фазі. Завдяки цьому досягається 

безпека процесу (суміш газоподібних хлору і етилену вибухонебезпечна) і 

покращуються умови теплопередачі від реакційної маси до охолоджувального 

агенту. 

Метою дипломного проекту є дослідження процесу виробництва 1,2-

дихлоретану методом взаємодії етилену з хлором в середовищі рідкого 

дихлоретану, основних технологічних параметрів процесу, розрахунок 

матеріальних балансів, розробка обчислювального модуля для ректифікаційної 

колони розділення дихлоретану та води, розробка функціональної схеми 

автоматизації виробництва, розрахунок техніко-економічних показників та їх 

оцінка, аналіз заходів охорони праці на підприємстві.  
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1 Аналіз технологічної схеми процесу виробництва 1,2 – дихлоретану  

1.1 Загальні відомості 

1,2-дихлоретан (хлористий етилен) – хлорорганічна речовина; безбарвна 

рідина з солодкуватим запахом, що має формулу: 

ClCH2-СН2Cl (C2H4Cl2) . 

Є сильним наркотичним засобом, який здійснює на людину канцерогенну дію. 

Вперше синтезований в 1795 році голландськими хіміками, через що отримав 

свою назву «рідина голландських хіміків». Широко застосовується як напівпродукт 

органічного синтезу (найбільш часто – у виробництві вінілхлориду), а також як 

розчинник. 

1.1.1 Фізичні властивості 1,2-дихлоретану 

1,2-дихлоретан є безбарвною летючою рідиною з солодкуватим запахом, що 

нагадує хлороформ. Добре розчиняється в спирті, ефірі, нафтових вуглеводнях, 

погано розчинний у воді. Є хорошим розчинником багатьох органічних сполук і 

полімерів. 

• Щільність при 20 °С становить 1,253 г / см
3
. 

• Температура кипіння становить 83,47 °С. 

• Температура плавлення –  -35,36 °С.  

1.1.2 Хімічні властивості 1,2-дихлоретану 

 1,2-дихлоретан здатний вступати в реакцію галогенування. Продукт реакції – 

1,1,2-трихлоретан. 

Cl – H2C – CH2 – Cl  + Cl2   →  Cl – H2C – CH – Cl2 + HCl . 

 Вступає в реакцію гідролізу з утворенням етиленгліколю. 

Cl – H2C – CH2 – Cl  + 2H2O   →  H2C – OH – CH2 – OH + 2HCl . 

 Також 1,2-дихлоретан здатний дегідрохлоруватися при дії спиртових або 

водних розчинів, лугів або при нагріванні вище 250 °С при цьому 

утворюється вінілхлорид. 

Cl – H2C – CH2 – Cl + NaOH  →  H2C = CH – Cl + NaCl + H2O . 
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 При нагріванні до 120 °С дихлоретан з аміаком у водних або спиртових 

середовищах в присутності солей амонію отримують етилендіамін. 

Cl – H2C – CH2 – Cl  + 4NH3  →  H2N – CH2 – CH2 – NH2 + 2NH4Cl . 

 З ціаністим натрієм дихлоретан утворює сукціннітрил. 

Cl – H2C – CH2 – Cl + 2NaCN  →  NC – CH2 – CH2 – CN + 2NaCl . 

 Вступає в реакцію алкілування в присутності каталізаторів. 

Cl – H2C – CH2 – Cl + 2C6H6  →  C6H5 – H2C – H2C – C6H5 + 2HCl . 

 При нагріванні з розчинами полісульфідів натрію дихлоретан утворює 

каучукоподібну речовину – тіокол. 

nCl – H2C – CH2 – Cl + Na2Sn  →  (-CH2 – CH2 – S(=S) – (=S)-)n + 2nNaCl . 

1.1.3 Отримання 1,2-дихлоретану 

Щороку в США, Західній Європі та Японії виробляється більше 17,5 млн тон 

дихлоретану. 

Основним методом отримання є реакція приєднання хлору до етилену. Дана 

реакція протікає в дві стадії при температурі 20-30 °С в середовищі дихлоретану. На 

виході отримують продукт чистотою 99,86% (мас.), Селективність процесу 

підвищують до 98,5% і вище добавками інгібітора. 

H2C = CH2 + Cl2  →  Cl – CH2 – CH2 – Cl . 

У 1979 році був запропонований інший спосіб проведення даної реакції, що 

полягає в тому, що хлорування ведуть при 95-130 °С, під невеликим тиском, 

застосовуючи надлишок етилену 1,01-1,10 проти стехіометрії в присутності 

хлоридів міді і сурми. 

Іншим поширеним способом отримання 1,2-дихлоретану є окисне хлорування 

етилену в присутності каталізатора на основі хлориду міді (II). Ступінь конверсії 

етилену становить 20-40 %: 

2H2C = CH2 + 4HCl + O2  →  2Cl – CH2 – CH2 – Cl + 2H2O . 
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1.1.4 Токсичність 1,2-дихлортеану 

Дихлоретан – сильний наркотичний засіб, канцероген. Викликає дистрофічні 

зміни в печінці, нирках та інших органах, може викликати помутніння роговиці 

очей. При прийомі всередину або вдиханні парів викликає отруєння, що 

характеризується слабкістю, запамороченням, сонливістю, головним болем, 

солодким смаком в роті, нудотою, блювотинням, подразненням слизових оболонок, 

почервоніння шкіри, при сильних отруєннях можлива втрата свідомості, судоми і 

летальний результат. Перша допомога потерпілому – вдихання свіжого повітря, 

інгаляція киснем, штучне дихання. 

Допустима концентрація парів у повітрі виробничих приміщень 10 мг/м
3
. 

Максимальна з разових масових концентрацій домішок в атмосферному повітрі – 3 

мг/м
3
, середньодобова масова концентрація домішок – 1 мг/м

3
. ГДК в воді водойм – 

2 мг/дм
3
. Відноситься до легкозаймистих рідин, межі вибуховості в повітрі 

складають 6,2-16 об. %. 

1.1.5 Застосування 1,2-дихлоретану. 

 Найбільш широко 1,2 - дихлоретан застосовують в якості напівпродукту для 

отримання вінілхлориду, близько 80%, а також етиленгліколю, тіоколу і інших 

речовин. 

Cl – CH2 – CH2 – Cl  →  H2C = CH – Cl + HCl . 

 Як розчинник 1,2-дихлоретан володіє багатьма позитивними властивостями, 

такими як, дешевизна, великою розчинною здатністю, слабкою самозаймистістю 

і легкістю отримання у великих кількостях. Однак через те, що дана речовина 

схильна до гідролізу при кип'ятінні з водою, і при цьому утворюється агресивне 

солянокислотне середовище, тому частіше застосовують більш дорогий 

трихлоретилен. Також хлористий етилен розчиняє нітро- і ацетилцелюлозу 

(тільки в суміші з метанолом або етанолом). До того ж обмеженість 

застосування пов'язана з токсичністю даної речовини. 

 1,2-дихлоретан використовують при обробці ґрунту для боротьби з 

колорадським жуком та філоксерою з розрахунку 1000 кг/га. 

 1,2-дихлоретан застосовується моделістами для склеювання деяких пластмас 

(наприклад, полістиролу). 

 1,2-дихлоретан застосовують в якості екстрагуючого агенту у виробництві 

рослинних мастил, засобів сухої чистки та інгредієнтів для отримання лаків. 
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1.2 Аналіз технологічної схеми виробництва 1,2-дихлоретану 

Процес отримання дихлоретану є гетерогенною складною реакцією. Реакція 

необоротна ендотермічна, протікає без застосування каталізатора при низькій 

температурі. Реакція приєднання хлору до етилену протікає з виділенням великої 

кількості тепла: 

CH2 = CH2+ Cl2  →  СН2Сl - СН2Сl ,     ΔН = - 48 ккал . 

При отриманні дихлоретану взаємодією етилену з хлором в середовищі 

рідкого дихлоретану, який розчиняє обидва гази, реакція протікає фактично в рідкій 

фазі. Завдяки цьому досягається безпека процесу (суміш газоподібних хлору і 

етилену вибухонебезпечна) і покращуються умови теплопередачі від реакційної 

маси до охолоджувального агенту. Відведення реакційного тепла значно 

полегшується, і повністю усувається можливість місцевих перегрівів. Крім того, в 

середовищі дихлоретану процес протікає аутокаталітично, при цьому швидкість 

реакцій значно вище, ніж при взаємодії газоподібних етилену і хлору. При взаємодії 

етилену з хлором, крім продукту приєднання хлору по подвійному зв'язку (1,2-

дихлоретану), утворюються також продукти заміщення – 1,1,2-трихлоретан, 1,1,2,2-

тетрахлоретан і вищі поліхлориди:  

CH2 = CH2 + 2Cl2  →  СН2Сl – СНСl2 + HCl , 

CH2 = CH2 + 3Cl2  →  СНСl2 – СНСl2 + 2HCl . 

Реакції заміщення прискорюються з підвищенням температури. Лімітування 

процесу відбувається з боку хімічної реакції. При збільшенні температури 

прискорюються реакції заміщення, а при зниженні температури – вихід 

дихлоретану. 

У промислових умовах хлорування етилену для отримання дихлоретану 

проводять в вертикальних циліндричних реакторах, тепло реакції відводиться 

холодною водою, що циркулює в змійовиках і сорочці апарату. Реактор повністю 

заповнений дихлоретаном, через який барботують та реагують гази – етилен і хлор. 

Гази повинні бути попередньо ретельно осушені, так як вологий хлор, частково 

гідролізується, надає корозійну дію на сталеву апаратуру. При достатньо повному 

осушенні вихідних газів всю реакційну апаратуру і трубопроводи можна 

виготовляти зі звичайної вуглецевої сталі. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B4
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Рисунок 1.1 – Схема виробництва 1,2-дихлоретана з етилену й хлору: 

1 – реактор; 2 – конденсатор; 3 – збірник дихлоретану – сирцю; 4 – насос; 

5 – промивний апарат; 6, 9 – ректифікаційна колона; 7, 10 –  дефлегматор; 

8, 11 – кип'ятильник 

1.2.1 Принцип дії схеми виробництва 1,2-дихлоретану 

У газовій суміші, що надходить в реактор 1, повинен міститися надлишок 

етилену (5-10% від стехіометричної кількості), необхідний для повного зв'язування 

хлору. Присутність хлору в реакційних газах неприпустима, тому що взаємодія 

хлору з вуглеводнями в неохолоджуваному трубопроводі може привести до 

підвищення температури і запаленню вуглеводнів. Хлор, що подається в реактор, 

розбавляють повітрям (8-10% від обсягу реагуючих газів), це дає можливість 

проводити хлорування етилену при 20-30 
о
С. 

Для кращого контакту між реагуючими газами та більш повного розчинення 

їх у дихлоретані в реакторі встановлена пропелерна мішалка. Утворений 

дихлоретан-сирець з реактора безупинно надходить до конденсатора 2. 

Гази, що виходять з реактора (етилен, який не прореагував) газоподібні 

домішки, які містяться у вихідному етилену і хлорі, повітря) захоплюють значну 

кількість парів дихлоретану і частину хлористого водню, що утворюється в 

результаті реакцій заміщення. Тому з газів, що відходять виділяють дихлоретан 

абсорбцією розчинниками (газ та інше), або конденсацією, як показано на схемі. 

Гази, що надходять в нижню частину конденсатора змішування, проходять знизу 

вгору протитечією до дихлоретану і охолоджуються до -20 °С, завдяки чому майже 

всі пари дихлоретану конденсуються. Гази, що відходять з верхньої частини 

конденсатора, відправляють на очистку та в атмосферу. 
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Дихлоретан-сирець із конденсатора 2 надходить до збірника 3, який 

перекачується в апарат 5, за допомогою насоса 4, де при перемішуванні 

проводиться нейтралізація розчиненого у дихлоретані хлористого водню 5-10% 

розчином їдкого натру та відокремлення утвореного лугу. Після чого 

нейтралізований дихлоретан надходить на осушку і ректифікацію у колону 6. З 

колони відганяється азеотропна суміш дихлоретану з водою, конденсується в 

дефлегматорі 7 і частково повертається на зрошення до колони 6. Дистилят 

розшаровується в роздільнику 12, прямує на очистку і далі в атмосферу, а 

дихлоретан з водою повертається до збірки 3. З кубовою частини колони 6 стікає 

зневоднений дихлоретан, що надходить далі до ректифікаційної колони 9, де 

дихлоретан-дистилят відокремлюється від трихлоретану і поліхлоридів (кубова 

рідина).  
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2 Моделювання процесу виробництва 1,2-дихлоретану у ChemCAD 

2.1 Про ChemCAD 

ChemCAD – ефективний інструмент для комп'ютерного моделювання хіміко-

технологічних процесів при розробці, модернізації та оптимізації хімічних, 

нафтохімічних і нафтопереробних виробництв. Цей пакет програм для 

моделювання та розрахунку технологічних схем з рециклічними потоками 

органічних і неорганічних речовин і безперервних сумішей (у разі нафтових 

фракцій), а також енергетичних потоків. 

ChemCAD дозволяє створювати, аналізувати і оптимізувати різні варіанти 

технологічного оформлення виробничих процесів, оцінювати їх ефективність і 

вибирати найкращий з них. 

Комплекс досліджень з використанням CHEMCAD дає можливість домогтися 

задовільного збігу результатів розрахунків з даними промислових експериментів, 

що дозволяє вирішувати завдання автоматичного управління процесами і 

підвищити ефективність діючих виробництв, визначити оптимальні режимні і 

конструкційні параметри процесів в окремих апаратах з позиції всього виробництва 

в цілому. 

В ході виконання роботи було використано версію CHEMCAD 6.3.1. 

2.2 Налаштування середовища ChemCAD 

На початку роботи у моделюючій програмі ChemCAD її потрібно 

налаштувати відповідно до своїх потреб. 

1) Задаємо технічні розмірності. 

Для цього у рядку меню натискаємо Format – Engineering Units. У 

спливаючому вікні обираємо розмірності одиниць із системи СІ (рис. 2.1). 

2) Обираємо компоненти (речовини), що використовуються у схемі. 

Усі компоненти програми містяться у банку даних, доступ до якого можливий 

наступним чином: у рядку меню натискаємо ThermoPhysical – Select Components, 

які доступні в режимі Simulation (Моделювання).  Обираємо за допомогою 

вбудованого пошуку потрібні речовини (рис. 2.2), а саме: етилен, хлор, 1,2-

дихлоретан, 1,1,2-трихлоретан, 1,1,2,2-тетрахлоретан, пентахлоретан, гідроген 
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хлорид, їдкий натр, хлорид натрію, етан, поліпропілен, водень, азот, вуглекислий 

газ. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Вікно вибору розмірності одиниць 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Вибір компонентів 

3) Обираємо апарати для технологічної схеми. 

ChemCAD містить вбудовану бібліотеку апаратів (рис. 2.3), яка доступна при 

відкритті нового документу. 
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Рисунок 2.3 – Бібліотека апаратів у ChemCAD 

4) Вхідні і вихідні потоки. 

Розміщення зображень апаратів технологічної схеми починається, як правило, 

з виставлення піктограми Feed (живлення) . Поруч з піктограмою 

автоматично виставляється її ID (ідентифікаційний) номер. Першому апарату 

присвоюється ID, потім номер збільшується в порядку виставлення піктограм. 

Завершення розміщення зображень апаратів технологічної схеми закінчується 

виставленням піктограм   Product (Продукт) .  
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2.3  Проектування схеми виробництва 1,2-дихлоретану 

Складена схема у ChemCAD буде складатись з 12 апаратів, 3 вхідних потоків, 

та 5 вихідних. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Моделювання в ChemCAD: 1,7 – реактор; 2 – конденсатор; 

4 – збірник дихлоретану – сирцю; 6 – насос; 9, 12 – сепаратор; 

10, 11 – ректифікаційна колона; 5, 8 – суматор; 3 – дільник 

Вхідними потоками схеми є потоки 1 і 2 етилену та хлору в реактор, та потік 

їдкого натру до промивного апарату. 

Вихідними потоками схеми є потоки газів на очистку, потік лугу з апарата 9, 

потік низько киплячих компонентів з колони 10 та потоки 1,2–дихлоретану і 

трихлоретану з колони 11. 

Апарати, що використовуються та відповідність апаратів, технологічної і 

змодельованої схеми вказана в таблиці 2.1. В ході роботи були обрані ідеальні 

апарати саме для обраної технологічної схеми, та налаштовані відповідно технічним 

вимогам. 

Таблиця 2.1 – Відповідність апаратів 
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2.4 Структурний аналіз процесу виробництва 1,2-дихлоретану 

Технологічна схема заданого процесу має зворотні зв’язки, тобто є 

замкненою. Тому перед розрахунком схеми, необхідно провести структурний 

аналіз, основна мета якого – отримати оптимальну послідовність розрахунку схеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Структурна схема процесу виробництва 1,2-дихлоретану 

Таблиця 2.2 – Відповідність апаратів 

 

 

 

 

 

Схема має два зворотні зв’язки (з 5-го апарату в 1-ий, та з 12-го в 7-ий). 

Визначимо послідовність розрахунку апаратів, для цього складемо матрицю 

шляхів М. 

  



Вик. Аркуш № докум. Підпис Дата 

Аркуш 

22 ХА 3121 1490 001 ПЗ 

 

М = 

 

 

 

 

 

Знайдемо матрицю контурів D = С
т
&С, де С = М|M^1|M^2|M^3|M^4|M^5| 

M^6|M^7|M^8|M^9|M^10|M^11|M^12. 

D = 

 

 

 

 

 

З матриці видно, що система містить 2 комплекс К1 = {1, 2, 3, 4, 5} та К2 = {7, 

8, 9, 10, 12}. Звідси попередня послідовність розрахунку схеми: ППРС = [К1, 6, К2, 

11]. 

Для отриманих комплексів складаємо таблиці суміжності (табл. 2.3 та 2.4): 

Таблиця 2.3 – Таблиця суміжності комплексу К1 

 

 

 

Таблиця 2.4 – Таблиця суміжності комплексу К2 
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Далі будуємо прадерево комплексів, яке представлено на малюнку 2.6. 

 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Прадерево комплексу: а – комплекс К1; б – комплекс К2 

Як видно з рисунку 2.6 а та б схема містить 2 контури: 1-2-3-4-5-1 і 7-8-9-10-12-

7, які послідовні та мають однакову параметричність, тому можемо розірвати один 

будь-який зв’язок, в кожному контурі (розриваємо такі зв’язки: 1-2 та 12-7, рис 2.7). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Структурна схема з розривами 

Оптимальна послідовність розрахунку схеми: ОПРС = [2, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 11]. 

2.5 Налаштування потоків у ChemCAD 

Наступним етапом є завдання параметрів потоків живлення. 

Термодинамічний стан потоку визначається будь-якими двома параметрами з трьох 

наступних: температури, тиск і часткою пари; зазвичай задаються температура і 

тиск. 

Налаштування апаратів та завдання потоків відбувається за допомогою 

введення параметрів кожного потоку. На рис. 2.8 зображені задані характеристики 

всіх вхідних потоків. 
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Рисунок 2.8 – Налаштування вхідних потоків 

2.6 Результат роботи в ChemCAD 

Після налаштування всіх потоків запускаємо схему (рис. 2.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.9 – Інформація про потік 14 

Для аналізу результатів розрахунку схеми знадобляться наступні звіти: 

 Структура схеми (Topology). 

 Матеріальний  баланс (Mass Balancе). 

 Термодинамічні властивості (Termodynamics). 

 Тепловий баланс (Energy Balancе). 

 Звіт по потокам (Flow Summaries). 

В таблицях (2.5 – 2.11) наведені матеріальні баланси апаратів. 

Таблиця 2.5 – Матеріальний баланс реактора (1) 
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Таблиця 2.6 – Матеріальний баланс реактора (7) 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.6 – Матеріальний баланс реактора (7) (Продовження) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.7 – Матеріальний баланс конденсатора (2) 
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Таблиця 2.8 – Матеріальний баланс сепаратора (9) 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.9 – Матеріальний баланс ректифікаційної колони (10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2.10 – Матеріальний баланс ректифікаційної колони (11) 
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Таблиця 2.11 – Матеріальний баланс сепаратора (12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продуктивність схеми – 22571,32 кг/год 1,2-дихлоретану. 

На основі отриманих результатів матеріальних балансів у середовищі 

ChemCAD 6.3.1 можна зробити висновок, що матеріальний баланс розраховано 

вірно. Детальна інформація розрахунку матеріального балансу по потоках у 

середовищі ChemCAD 6.3.1 наведена в додатку А.  
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 3. Автоматичний розрахунок ректифікаційної колони 

3.1 Технічне завдання на розроблення обчислювального модуля 

Розробити обчислювальний модуль призначений для комп’ютерного 

розрахунку основних конструктивних параметрів ректифікаційної колони для 

розділення двокомпонентної суміші 1,2-дихлоретан-трихлоретан. 

Вихідними даними для розрахунку є: 

1) Тип колони: тарілчата колона з ковпачковими тарілками безперервної дії. 

2) Потужність установки по початковій суміші F, кг/год. 

3) Масові концентрації НКК компонента: 

 у вихідній суміші xf, мас%; 

 в дистиляті xd, мас%; 

 в кубовому залишку xw, мас%. 

4) Молекулярні маси компонентів суміші: Mд – НКК, Mт – ВКК. 

Результатами розрахунку є: 

1. Потужності установки по:  

 дистиляту D, кг/год; 

 кубовому залишку W, кг/год. 

2. Основні конструктивні параметри колони: 

 діаметр Dк, м; 

 висота колони H, м; 

 кількість тарілок n. 

3. Розподіл концентрацій по тарілках колони (мольні долі НКК в парі та 

рідині). 

3.2 Моделювання ректифікаційної колони 

Вихідні дані: 

Витрата вихідного потоку –кг/год. 

Концентрація НКК, долі мас: 

 в вихідній суміші –; 

 в дистиляті –; 

 в кубовому залишку – 
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 молярна маса дихлоретану – Мд = 98,96 кг/кмоль; 

 молярна маса трихлоретану – Мт = 133,39 кг/кмоль. 

Продуктивність колони по дистиляту D та кубовому залишку W визначається 

із рівнянь матеріального балансу колони: 

     (3.11) 

Звідси: 

 

 

Навантаження ректифікаційної колони по парі та рідині визначається робочим 

флегмовим числом R: 

   (3.12) 

де Fx  і Dx  - мольні долі легколетучого компонента відповідно в вихідній 

суміші і дистиляті, кмоль/кмоль суміші; F*y  - концентрація легколетучого 

компонента в парі, що знаходиться в рівновазі з вихідною сумішшю (рис. 3.2), 

кмоль/кмоль суміші. 

Перерахуємо склад фаз із масової частки в мольну по відношенню: 

,    (3.13) 

де ДM  і ТM  - молекулярні маси відповідно дихлоретану та трихлоретану, кг/кмоль. 

Аналогічно визначаємо: Dx  та Wx  кмоль/кмоль суміші. 

Робоче флегмове число:  

 

 

Звідси: 

 витрата флегми         

 витрата пари        

Середні масові потоки пари в верхній ВG та нижній НG частині колони 

відповідно дорівнюють: 

 ,  (3.14) 

де ВM '  та НM '  - середні мольні маси парів в верхній та нижній частинах колони: 

      , 
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де )/2y(yy FDсер.В   кмоль/кмоль суміші; )/2y(yy WFсер.Н   кмоль/кмоль суміші. 

Знайдемо густину рідини xВρ , xНρ та пари yВρ , yНρ в верхній та нижній 

частині колони при середніх температурах в них Вt та Нt . Середні температури парів  

           ,             
 

В0

0В

yВ
tT

T

22,4

M'
ρ


 ;  

Н0

0Н

yН
tT

T

22,4

M'
ρ


    (3.15) 

Гранична швидкість парів в верхній частині колони: 

       √
   

   
         

де 𝜑 – вспінюваність рідини, 0.9; С – коефіцієнт, який обирається в залежності від 

співвідношення √
   

   
. 

Гранична швидкість парів в нижній частині колони: 

       √
   

   
        

Отже, швидкість в колоні рівна:   
     

 
     

Діаметр ректифікаційної колони визначається з рівняння витрати: 

 ρw14.3G4d   

Приймаємо стандартний діаметр обичайки d 2 м однаковим для обох частин 

колони. 

Середня в’язкість пару при температурі 84 °С рівна                 . 

Коефіцієнт дифузії в рідині при середній температурі t (в °С) дорівнює: 

       [         ]      (3.16) 

Коефіцієнти дифузії в рідині      при 20 °С можна обчислити за наближеною 

формулою: 

     
    √   ⁄     ⁄

√  (  
   

   
   

)
       (3.17) 

де       – мольні об’єми компонентів у рідкому стані при температурі 

кипіння, см
3
/моль;    – в’язкість рідини при 20 °С, мПа·с. 
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Температурний коефіцієнт   визначаємо за формулою: 

 

Коефіцієнт дифузії в паровій фазі може бути обчислений за рівнянням: 

 

де Т – середня температура у відповідній частині колони, К; Р – абсолютний 

тиск у колоні, Па. 

Для визначення коефіцієнту масопередачі скористаємося наступними 

критеріальними рівняннями: 

Критерій Рейнольдса     

 

Критерій Нусельта 

 

Визначаємо коефіцієнт масовіддачі в паровій фазі: 

 

Аналогічно для визначення коефіцієнту масовіддачі в рідкій фазі 

використаємо наступні критеріальні рівняння: 

 

 

Отже, коефіцієнт масовіддачі в рідкій фазі буде рівний: 

 

 

 

де Mx – молярна маса суміші, 108.05 кг/кмоль. 

Коефіцієнт масопередачі буде рівний: 

 

 

 

Мольна кількість речовини на тарілці: 
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Висота колони визначається за формулою: 

    (3.18) 

де Нн та Нв – висота нижньої та верхньої кришки колони, відповідно (обираються 

залежно від діаметру колони). 

Розрахунки у середовищі MathCad наведені у додатку Б. 

3.3 Структура і технічні характеристики обчислювального модуля 

Структура обчислювального модуля:  

 папка форм – WindowsForms; 

 файл проекту – WindowsForms.sln. 

Призначення основних елементів програмного модуля наведено в таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 – Основні елементи обчислювального модуля та їх призначення  
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Таблиця 3.1 – Основні елементи обчислювального модуля та їх призначення 

(продовження) 

 

 

 

 

 

 

Програмний код обчислювального модулю наведено в додатку В. 

Розроблений програмний модуль складається з 6-ти процедур обробки подій. 

Призначення цих процедур наведено в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 – Процедури обчислювального модуля та їх призначення 
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Таблиця 3.2 – Процедури обчислювального модуля та їх призначення 

(продовження) 

 

 

Отже, в даному розділі подана характеристика елементів, що входять до 

складу розробленої програми, а саме основних процедур та компонентів, що були 

використані. Даний програмний модуль можна використовувати для 

конструктивного розрахунку тарілчатстої ректифікаційної колони за стаціонарних 

параметрів роботи, для якї відома витрата сировини та масові співвідношення 

дихлоретана у дистиляті й початковій суміші. 

3.4 Керівництво користувача програмного модуля 

Програмний модуль призначений для розрахунку технологічних параметрів 

тарілчастої ректифікаційної колони. 

Графічний інтерфейс користувача, який відкривається при завантаженні 

програми наведено на рисунку 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Графічний інтерфейс користувача 

Головне вікно містить поля для вводу вихідних даних, а саме витрати (в 

кг/год) вихідної суміші, масові долі цільового компонента на вході, та у дистиляті. 
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Для виконання розрахунків слід ввести початкові дані у відповідні поля та 

натиснути на панелі інструментів кнопку «Розрахувати». Після чого на формі 

з’являються, у різних закладках, розраховані наступні параметри: 

 діаметр колони, м; 

 кількість тарілок, шт; 

 робоча та загальна висота колони, м; 

 таблиця та графік переносу рідини та пари по тарілках. 

Після розрахунку стає активна кнопка «Побудувати графік», що дозволяє 

подивитися графік зміни парової та рідинної концентрації на тарілці у вкладці 

«Графік» (рис. 3.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.4 – Графік зміни концентрації пара та рідини на тарілці 

 

Результати розрахунку програми відображені на рисунку 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Результат роботи програми 

Програма має можливість зберігати графіки у вигляді рисунків, та таблиці у 

форматі «xlm». 

При натисканні на «Вихід» відбувається вихід з програми.  

На основі отриманих результатів були визначені технологічні параметри 

тарілчастої ректифікаційної колони, отримані розподіли концентрації рідкої та 

парової фази на тарілці. 

За результатами комп’ютерного моделювання було визначено робочу висоту 

колони 15,6 м, та загальну – 18,7 м; діаметр – 2 м, та кількість ковпачкових тарілок 

– 27 шт. Користуючись існуючими ГОСТами, визначили габаритні розміри верхньої 

та нижньої кришки колони. 

За обраними конструктивними розмірами було побудовано креслення 

загального вигляду ректифікаційної колони.  
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4 Автоматизація технологічної схеми процесу отримання циклогексанону 

4.1 Аналіз основних параметрів виробництва 

Автоматизація – один із напрямів науково-технічного прогресу, застосування 

саморегулюючих технічних засобів, економіко-математичних методів і систем 

управління, які звільняють людину від участі у процесах отримання, перетворення, 

передачі й використання, матеріалів чи інформації. Потребує додаткового 

застосування датчиків (сенсорів), пристроїв введення, управляючих (контролерів), 

виконавчих та пристроїв виведення, які використовують електронну техніку й 

методи обчислень. 

Мета автоматизації – підвищити продуктивність та якість продукції, 

оптимізація управління, максимальне усунення людського фактору на виробництві, 

підвищення надійності й точності виробництва, збільшення конвертованості та 

зменшення часу обробки даних. 

Автоматизація технологічного процесу – сукупність методів і коштів, 

призначених для реалізації системи чи систем, дозволяють здійснювати управління 

самим технологічним процесом без особистої участі людини, або лише 

затвердження найбільш відповідальних рішень. 

Основа автоматизації технологічних процесів – це перерозподіл матеріальних, 

енергетичних та інформаційних потоків відповідно до прийнятого критерія 

управління (оптимальності). 

Хімічне виробництво являє собою сукупність процесів і операцій, що 

здійснюється в машинах та апаратах, і призначених для цілеспрямованої переробки 

вихідних речовин, та сировини в продукти, шляхом хімічних перетворень. 

Питанням керування в хімічній технології надається особливе значення. Це, у 

першу чергу, зв'язано з наступними особливостями хіміко-технологічними 

процесами (ХТП): 

 складність і висока швидкість протікання ХТП; 

 агресивність і токсичність речовин, що переробляються; 

 вибухо- і пожеженебезпечність речовин, що переробляються; 

 високі (або низькі) температури; високі (надвисокі) тиски, або глибокий 

вакуум; 
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 висока чутливість ряду ХТП до порушень технологічного режиму й т.д. 

Завдання технологічного процесу виробництва 1,2-дихлоретану полягає в 

отриманні цільового продукту – 1,2-дихлоретану заданої концентрації, шляхом 

взаємодія етилену з хлором в середовищі рідкого дихлоретану, та підтриманні 

заданої продуктивності виробництва. Аналіз технологічної схеми показав, що для 

підтримання необхідної кількості цільового продукту та оптимального протікання 

процесу необхідно регулювати наступні параметри:  

 у реакторі – температуру та рівень;  

 у конденсаторі – температуру та рівень;  

 у збірнику дихлоретану-сирцю – рівень; 

 у промивному апараті – температуру та рівень pH у суміші; 

 витрату хлору та етилену до реактора; 

 витрату на вході до ректифікаційних колон;  

 витрату газів та рідини на очистку після ректифікаційної колони; 

 витрату 1,2-дихлоретану після ректифікаційної колони; 

 тиск газів в ректифікаційних колонах. 

Відповідно до обраних параметрів регулювання та контролю, були обрані 

місця для заміру параметру на технологічному об’єкті, й номінальні значення 

параметрів їх межі. Всі дані занесені до таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Параметри контролю виробництва 
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Таблиця 4.1 – Параметри контролю виробництва (продовження) 
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4.2 Розробка схеми автоматизації 

Схема автоматизації включає в себе ряд контурів контролю і сигналізації. До 

схеми автоматизації входять контури контролю та керування витрати, рівня, 

температури, стану насосів. 

4.2.1 Контроль та регулювання температури 

Для впливу на продуктивність та селективність процесу основними факторами 

є підтримання температури у реакторі, конденсаторі, промивному апараті та 

ректифікаційних колонах. В якості вимірювальних приладів температури були 

обрані термоелектричні перетворювачі опору марки ДТC 024 (поз. 1а, 2а, 3а, 4а, 5а) 

з діапазоном вимірювання температури від -50 ºС – 150 ºС, які призначені для 

вимірювання температури шляхом перетворення опору в уніфікований вихідний 

сигнал 4 – 20 мА. Сигнал з термоперетворювача подається на ПІД–регулятор марки 

ТРМ12 (поз. 1б, 2б, 3б, 4б, 5б), який показує температуру, та в контурі регулювання 

дає регулюючий вплив на виконавчий механізм (поз. 1в, 2в, 4в, 5в ). 

4.2.2 Контроль та регулювання витрат 

Для проходження оптимальної реакції необхідно контролювати та регулювати 

витрати. У контурах 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 використовується ультразвуковий 

витратомір марки US-800 для виміру витрати рідини. Він включає в себе первинний 

перетворювач (поз. 10а, 11а, 12а, 13а, 15а, 16a, 17a), який виготовлений зі сталі 

12Х18Н10Т з діаметром умовного проходу 200 мм, та вторинний перетворювач 

(поз. 10б, 11б, 12б, 13б, 15б,16б, 17б). У контурах 8, 9, 14 використовується 

ультразвуковий витратомір марки OPTISONIC 7300, для виміру та регулювання 

витрати газу, який також, складається з первинного (поз. 8а, 9а, 14а), та вторинного 

(поз. 8б, 9б, 14б) перетворювачів. Сигнали з витратомірів подаються на ПІД–

регулятор марки ТРМ12 (поз. 8в, 9в, 10в, 11в, 12в, 13в, 14в, 15в, 16в, 17в), який дає 

регулюючий вплив на виконавчий механізм (поз. 8г, 9г, 11г, 12г, 14г, 16г, 17г). 

4.2.3 Контроль та регулювання тиску 

Для підтримання заданого тиску в ректифікаційних колонах було обрано 

перетворювач тиску АДН-10.2, який поєднує функції первинного вимірювального 
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датчика й вторинного приладу. Призначений для контролю тиску неагресивних 

газів та формує силові керуючі й інформаційні сигнали на автоматику управління. 

Вимірювальний перетворювач використаний в контурах 6, 7 (поз. 6а, 7а). Вихідний 

сигнал вимірювального перетворювача 4 – 20 мА. Для регулювання тиску 

перетворювач передає сигнал різниці тисків на показуючий ПІД–регулятор марки 

ТРМ10 (поз. 6б, 7б), який дає регулюючий вплив на виконавчий механізм (поз. 6в, 

7в). 

4.2.4 Контроль та регулювання рівня  

Для контролю рівня в реакторі, конденсаторі, збірнику дихлоретана-сирцю, 

ректифікаційних колонах та сепараторі використовується поплавковий датчик 

ПДУ-И.4000, для діапазону температур -60...130 
о
С з аналоговим виходом 4 – 20 

мА. Використовується в контурах 18, 19, 20, 21, 22, 23 (поз. 18а, 19а, 20а, 21а, 22а, 

23а). Для регулювання рівню, з датчика передається сигнал на регулятор-

сигналізатор рівня рідини марки САУ-М6 (поз. 18б, 19б, 20б, 21б, 22б, 23б), який 

дає регулюючий вплив на виконавчий механізм (поз. 18в, 19в, 20в, 21в, 22в, 23в). 

4.2.5 Контроль та регулювання pH 

Для контролю рівня рН у нейтралізаторі, кожні пів години знімається проба 

сировини. Виходячи з даних лабораторії здійснюється ручне керування витрати 

їдкого натру (поз. 24а), впливом на регулюючим органом (поз. 24б). 

Розроблена схема автоматизації забезпечує безпечне і оптимальне протікання 

процесу згідно з технічним регламентом.  
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5 Економіко-організаційні розрахунки процесу виробництва 1,2-

дихлоретану 

Виробництво дихлоретану тісно пов'язане з вінілхлоридом, тому сучасні 

варіанти отримання вінілхлориду містять технологічні схеми отримання 

дихлоретану, як напівпродукту для переробки в вінілхлорид, з якого отримують 

полівінілхлорид, що займає за обсягом випуску друге місце після поліетилену серед 

полімерних матеріалів. 

Дихлоретан знаходить широке застосування в різних галузях промисловості і 

як розчинник: для очищення нафтопродуктів від парафінів, для екстрагування 

жирів, для знежирення вовни, хутра, а також для очищення металевих виробів 

перед хромуванням або нікелюванням. Виробництво дихлоретану є одним з 

найважливіших факторів у виробничому ланцюжку отримання соєвого молока, 

кінцева мета якого отримання полімерних і синтетичних матеріалів (пластмас), без 

яких не можна уявити життя сучасного суспільства. 

Одним з показників діяльності підприємства є собівартість продукції, яка 

комплексно характеризує ступінь використання усіх ресурсів, рівень технічного 

розвитку виробництва, досконалість системи управління та значною мірою 

визначає кінцеві результати діяльності підприємства – прибуток і рентабельність. 

Метою проведення економіко-організаційного обґрунтування процесу 

отримання 1,2-дихлоретану є розрахунок його основних техніко-економічних 

показників, за якими можна буде зробити висновки щодо доцільності підприємства. 

5.1 Теоретичні відомості для техніко–економічного обґрунтування 

процесу виробництва 1,2-дихлоретану 

Виробничий процес – єдність живої праці, засобів праці, предметів праці, 

зосереджених у просторі та часі для виготовлення продукції або виконання робіт. 

Види виробничих процесів: 

1)  основні – пов’язані з виготовленням готової продукції, яка формує 

призначення підприємства; 

2) допоміжні – пов’язані для заготівлі або одержання комплектуючих для 

обслуговування виробництва (складування, транспортування); 
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3) бічні – виробництво продукції з відходів основного виробництва; 

4) підсобні – не мають безпосереднього відношення до виробництва продукції, 

обслуговують допоміжні. 

Предмет праці – сировина, матеріали, які підлягають обробці. Предмети праці 

входять до складу оборотних засобів. 

Виробничий процес – це період часу, необхідний для випуску готової 

продукції. 

Основні засоби (ОЗ) – це засоби праці, що неодноразово беруть участь у 

виробничому процесі, не змінюючи при цьому своєї первинної форми. Їх вартість 

переноситься на вартість готової продукції частинами в міру зношення шляхом 

амортизаційних відрахувань. 

До основних засобів належать: 

 будівлі і споруди; 

 машини і обладнання; 

 транспорт; 

 виробничий і господарський інвентар (вартістю понад 2500 грн. та 

терміном служби більше 1 року); 

 нематеріальні активи (права, ліцензії, сертифікати). 

Основні засоби поділяються на активні та пасивні: 

1) активні – безпосередньо впливають на предмет праці (машини і обладнання, 

інструменти та засоби, вимірювальна та обчислювальна техніка); 

2) пасивні – засоби, які безпосередньо не впливають на предмет праці, але є 

необхідними для виробничого процесу (будівлі та споруди, силове устаткування, 

транспортні засоби, інвентар). 

Грошова оцінка основних засобів характеризується такими параметрами: 

 повна початкова вартість (Фп.п.) – вартість придбання або створення основних 

засобів з урахуванням гуртової ціни, витрат на доставку, витрати на монтаж, 

установку, тобто всі витрати до моменту запуску основних засобів у 

виробництво: 

Фп.п. = Цпридб. + Цтранс. + Цуст.; 



Вик. Аркуш № докум. Підпис Дата 

Аркуш 

44 ХА 3121 1490 001 ПЗ 

 

 відновлювальна вартість (Фвідн) – вартість, яку необхідно додати на момент 

переоцінки основних засобів для відновлення їх до початкового робочого стану; 

 залишкова вартість (Фза) – різниця між ФПП та нарахованим зносом основних 

засобів: 

Фзал. = Фп.п. – Знос; 

 ліквідаційна вартість (Флікв.) – сума грошей або інших активів, яку підприємство 

очікує отримати від реалізації (ліквідації) ОЗ після закінчення терміну їх 

експлуатації. 

Калькуляція – документ, який дозволяє систематизувати витрати на 

виробництво одиниці продукції і визначити її собівартість. Це спосіб групування 

витрат і визначення собівартості, придбання матеріальних цінностей, виготовлення 

продукції або виконання робіт на конкретному підприємстві, у конкретних умовах. 

Кошторис – документ для систематизації витрат і розрахунку собівартості 

робіт. 

Амортизація – це економічний процес, що кількісно відображає втрату 

основними засобами своєї вартості, яка амортизується, та її систематичний розподіл 

(перенесення) на заново створений продукт (виконану роботу, надану послугу) 

протягом періоду їх корисного використання. 

.

...

експ

ліквпп

Т

РФКФ
A


 , (5.1) 

де К – витрати на капремонт за час Теспл. – термін експлуатації; Р – вартість 

ліквідації ОЗ. 

Норма амортизації ― відсоткове відношення часткової суми амортизації до 

повної початкової амортизації. 

Собівартість – це всі витрати на виробництво і реалізацію товару (послуги або 

виконання роботи) в грошовому вигляді. Розраховується за наступною формулою: 

ОбЗАС  , (5.2) 

де А – амортизація основних засобів, ОбЗ – оборотні засоби. 

Норма амортизації – це відсоток амортизаційних відрахувань від балансової 

вартості основних засобів. 
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Окрім ОЗ кожне підприємство обов’язково повинно мати оборотні засоби або 

оборотний капітал. Оборотний капітал – це фінансові ресурси, вкладені в об’єкти, 

використання яких здійснюється підприємством протягом одного виробничого 

циклу. 

Оборотні засоби – засоби, що перебувають у розпорядженні підприємства і 

можуть бути переведені в готівку протягом одного виробничого циклу або року. 

Оборотні засоби включають запаси матеріалів, залишки готової продукції, дрібне 

знаряддя з тривалістю використання не меншою 1 року, а також готівку; грошові 

засоби, вкладені капітали. Оборотний капітал, що вкладається у виробництво і 

реалізацію продукції, споживається повністю і відтворюється відразу після 

завершення виробничого циклу через реалізацію товару. 

До основних техніко – економічних показників належать: 

 випуск продукції; 

 фондовіддача ОЗ – це відношення обсягу виробленої продукції 

підприємства до середньорічної вартості ОЗ, що показує, який обсяг виробленої 

продукції припадає на 1 грн.. вартості ОЗ, тобто: 

 
(5.3) 

де В – запланований випуск продукції за певний період; Ссер  – середньорічна 

вартість ОЗ. 

 Фондомісткість ОЗ ― це показник, обернений до фондовіддачі. Він показує, 

яка вартість ОЗ припадає на 1 грн.. виробленої продукції, тобто: 

 
(5.4) 

 Капіталовкладення: 

ОбЗОЗК  . (5.5) 

 Собівартість продукції ― це вираження у грошовій формі поточних витрат 

підприємства на підготовку виробництва продукції, її виготовлення і збут. 

Для забезпечення беззбиткової виробничо-господарської діяльності 

підприємства ці витрати повинні відшкодовуватись за рахунок виручки від продажу 

виготовленої продукції. 
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Собівартість продукції відображає рівень витрат підприємства на її 

виробництво і комплексно характеризує ефективність використання ним ресурсів, 

організаційний і технічний рівень виробничого процесу, рівень продуктивності 

праці: 

 
(5.6) 

де А – амортизаційні відрахування; Зсир, Зелектр – витрати на сировину, обладнання та 

електроенергію відповідно; ФОП – фонд оплати праці: 

 (5.7) 

де ЗП – заробітна плата – ціна, що сплачується за використану працю, грошова 

вартість робочої сили; Нарахування – сума коштів, яку підприємство обов’язково 

сплачує до державних засобів соціального захисту (22%). 

 Ціна (Ц) – означає кількість грошей, за яку продавець згоден продати, а 

покупець готовий купити одиницю товару (певної цінності, в т.ч. 

нематеріальної, наприклад, знання). 

 Прибуток – абсолютна величина, що характеризує доцільність 

існування підприємства: 

СЦП   (5.8) 

 Рентабельність – показник ефективності роботи підприємства, який 

характеризує ефективність повернення вкладених коштів. 

 
(5.9) 

 Економічна ефективність: 

 
(5.10) 

 Період повернення капіталовкладень – кількість часу, необхідна для 

покриття витрат на той чи інший проект, або для повернення коштів 

вкладених підприємством, за рахунок коштів, одержаних в результаті 

основної діяльності по даному проекту: 

 
(5.11) 

Кадри характеризуються наступними показниками: 

.. електрсир ЗФОПЗАС 
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1) Чисельність явочна – максимально допустима чисельність працівників 

необхідних для виконання відповідного обсягу робіт і повної комплектації робочих 

місць протягом робочої зміни. 

 
(5.12) 

де В – запланований випуск продукції за певний період; Нв - норма виробітку; Квн – 

коефіцієнт виконання норми; Кпн – коефіцієнт перегляду норм у поточному періоді. 

2) Норма виробітку ― становлений обсяг робіт, який працівник чи група 

працівників повинна виконати у відповідних організаційно-технічних умовах за 

визначений період часу відповідно до своєї кваліфікації. 

,
ТЧ

В
Н В


  (5.13) 

де Ч – чисельність персоналу, зайнята на випуск певної продукції; Т – період часу, 

за який випускається дана продукція. 

3) Чисельність за списком – характеризує потребу підприємства у кадровому 

забезпеченні, і ,крім штатних посад, містить працівників, необхідних для заміщення 

хворих, осіб у відпустках, відсутніх за інших причин, консультантів, експертів та 

інших позаштатних працівників. 

 (5.14) 

 

(5.15) 

де 
рік

підпТ  – тривалість роботи підприємства за рік; 
рік

працТ  – тривалість роботи 

працівника за рік. 

5.2 Техніко–економічні показники виробництва 1,2-дихлоретану 

Ціна основних фондів наведена в таблиці 5.1, а оборотних в таблиці 5.2. 
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Таблиця 5.1 – Ціна основних фондів 

 

 

 

 

 

Таблиця 5.1 – Ціна основних фондів(продовження) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5.2 – Ціна оборотних фондів 

 

 

 

 

 

 

 

*Вартість електроенергії згідно одноставкового нерегульованого тарифу для 

підприємства на 2017 рік становить 2 грн за 1 кВт/год. 
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**Оптова ціна сировини: технічний етилен – 40,02 грн/кг; технічний хлор – 

17,51 грн/кг; їдкий натр – 23 грн/кг; вода – 5,148 грн/м
3
. 

На виробництві обов’язковими працівниками, які необхідні для виконання 

відповідного обсягу робіт і повної комплектації робочих місць протягом зміни, є: 

начальник зміни, два оператори, слюсар та пакувальник. На підставі цього 

приймаємо, що чисельність явочна: Чяв. = 5 чоловік, а за списком Чз.с. = 36 чоловік. 

Перелік посад, кількість працівників та їх заробітна плата наведена в таблиці 5.3.  

Графік змін на підприємстві: 1-а зміни: 6.00 – 14.00; 2-а зміна: 14.00 – 22.00; 

3-я зміна: 22.00 – 6.00. 

Проте, якщо не використовувати автоматизовану систему управління 

технологічними процесами, знадобиться більша кількість працівників для 

обслуговування всіх апаратів, звідси виросте чисельність персоналу явочна та за 

списком. Так для обслуговування всіх апаратів за зміну знадобиться не 2 оператори, 

а 8. Тоді чисельність за списком зросте на 24 працівника, що призведе до 

збільшення витрат на заробітну платну на 360 000 грн/місяць, та нарахування на 

79200 грн/місяць. 

Таблиця 5.3 – Заробітна плата працівників за місяць 

 

 

 

 

Таблиця 5.3 – Заробітна плата працівників за місяць (продовження) 
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Графік роботи для: генерального, комерційного та виконавчого директорів, 

директора з маркетингу та виробництва, бухгалтера, відділу маркетингу та 

продажів, приймання, закупівель, сертифікації та кадрів, облікового відділу та 

головного інженера – наведені в таблиці 5.4. 

Таблиця 5.4 – Графік роботи працівників на підприємстві 

 

 

 

Графік змінності для начальника зміни, операторів, слюсаря та пакувальників 

наведений в таблиці 5.5. 

Таблиця 5.5 – Графік роботи працівників у виробничому цеху 

 

 

 

 

 

Розрахуємо основні техніко-економічні показники виробництва 1,2-

дихлоретану: 

1) Основні фонди без (ОФбез авт.) та з автоматизацією (ОФз авт.) склали: 

2) Оборотні фонди без (ОбФбез авт.) та з автоматизацією (ОФз авт.) склали: 

3) Фонд оплати праці без (ФОПбез авт.) та з автоматизацією (ФОПз авт.): 

4) Амортизація основних фондів: 

де Фп.п. – повна початкова вартість ОФ без та з автоматизацією; Л – ліквідаційна 

вартість; Тексп. – час експлуатації. 

5) Собівартість продукції становить: 

6) Собівартість одиниці продукції становить: 

де В  = 189 010 000 – випуск продукції за рік, кг/рік. 

7) Оптова ціна одиниці продукції (Цод.прод.) 99,9 % 1,2-дихлоретану на ринку 

становить від 120 грн/кг, тому Цод.прод. = 120 грн/кг. Також віднімемо податок на 
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додану вартість (ПДВ), який складає 20 % від чистої вартості продукції, тоді 

ціна чистої продукції становитиме: Цч.п 

8) Рентабельність без (Рбез авт.) та з автоматизацією (Рз авт.) складає: 

9) Чистий прибуток без (Пбез авт.) та з автоматизацією (Пз авт.): 

10) Капіталовкладення: 

11) Період повернення капіталовкладень: 

12) Коефіцієнт економічної ефективності: 

13) Фондовіддача без (ФВбез авт.) та з автоматизацією (ФВз авт.): 

14) Фондоємність без (ФЄбез авт.) та з автоматизацією (ФЄз авт.) дорівнює: 

15) Фондоозброєність складає: 

 

 

 

Таблиця 5.6 – Основні техніко-економічні показники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5.6 – Основні техніко-економічні показники (продовження) 
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З таблиці видно, що введення автоматизації на виробництві дозволяє значно 

скоротити чисельність персоналу, а звідси і витрати на заробітну плату, які склали 

5 270 400 грн, при цьому зменшується собівартість продукції на 0,0276 грн/кг та 

підвищується її якість. 

5.3 Розрахунок вартості дипломного проекту по виробництву 1,2-

дихлоретану 

Для виконання дипломного проекту дається 90 днів, тобто 3 місяця. 

Виконавець дипломного проекту працює по 6 годин в день, 6 днів на тиждень, 

тобто 26 днів у місяць, або 156 год/місяць. Станом на 01.01.2017 мінімальна 

заробітна плата становить 3200 грн/місяць, або 19,34 грн/год, а також врахуємо 

тарифний коефіцієнт, який для інженерів (10 – 12 розряд єдиної тарифної сітки) 

дорівнює 1,82 – 2,12. Розрахуємо заробітну плату (ЗП) виконавця за весь період: 

ЗП = 3 місяці ∙ 156 год/місяць ∙ 19,34 грн/год ∙ 1,82 = 16 473,0384 грн 

Визначимо також заробітну плату викладачів, які консультують виконавця 

дипломного проекту з тих чи інших питань. Так як всі консультанти – доценти к.т.н, 

то їх ЗП становить 7000 грн/місяць, тоді визначимо скільки часу вони затрачають на 

консультування по виконанню дипломного проекту: 

 Матеріальний баланс – 8 год/місяць. 

 Математична модель – 8 год/місяць. 

 Автоматизація – 8 год/місяць. 

 Економіка – 8 год/місяць. 

 Охорона праці – 8 год/місяць. 

 Креслення та плакати – 8 год/місяць. 

 Керівник дипломного проекту – 8 год/місяць. 

 Завідуюча кафедри – за 3 місяці витрачає 30 хвилин. 

 Контроль і перевірка виконаної роботи – за 3 місяці витрачається 1 година. 

В середньому викладачі відпрацьовують приблизно 160 год/місяць, за які 

отримують 7 000 грн, тоді можна вважати, що за 1 годину праці викладачі 
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отримують в середньому 43,75 гривень. Заробітна плата викладачів відповідно їх 

обов’язкам консультування по дипломному проекту наведена в таблиці 5.7. 

 

 

 

 

Таблиця 5.7 – Заробітна плата викладачів відповідно їх обов’язкам 

 

 

 

 

 

Загальні витрати університету на заробітну платню викладачам та виконавцю 

дипломного проекту становить: 

 

А також врахуємо нарахування, які складають 22 % від заробітної плати, тоді 

фонд оплати праці (ФОП) становитиме: 

 

Розрахунок вартості комп’ютера, програм та його налаштувань враховувати 

не будемо, так як на момент видачі завдання по дипломному проекту вже були 

куплені, встановлені та налаштовані. 

Таким чином нам залишається розрахувати витрати на оренду приміщення, 

електроенергію та видаткові матеріали, які знадобилися для виконання поставленої 

задачі. 

1) Витрата електроенергії (Ве) враховує освітлення приміщення (Во) та живлення 

персонального комп’ютера (Впк): 
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Враховуючи вартість електроенергії (Це) на 2017 рік, яка дорівнює 2 грн/кВт, 

вартість витраченої електроенергії (Е) становитиме: 

 

2) Витрати на видаткові матеріали зведені до таблиці 5.8. 

Таблиця 5.8 – Витрати на видаткові матеріали 

Витрата на оренду приміщення становить 430 грн/місяць, тоді за три місяці вартість 

становитиме 1 290 грн (ОФ – основні фонди). 

Знаючи основні витрати, можна розрахувати оборотні засоби (ОбЗ): 

Тоді собівартість (С) становитиме: 

де А = Фп.п + Р = 1 290 + 120 = 1 410 грн – амортизація; Фп.п – повна початкова 

вартість; Р – витрати на ліквідацію ОФ після закінчення експлуатації. 

Визначимо ціну дипломного проекту: 

де П = 40 % – прибуток; ПДВ – податок на додану вартість, який становить 20 % від 

суми собівартості та прибутку. 

Техніко-економічні показники зведені в таблиці 5.9. 

Таблиця 5.9 – Техніко-економічні показники дипломного проекту 

 

 

 

 

 

 

 

Отже, собівартість дипломного проекту з автоматизації хіміко-технологічних 

процесів університету становить 31 767,82 грн.  
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6 Охорона праці 

Технологічний об’єкт, що розглядається – виробництво 1,2-дихлоретану 

взаємодією етилену з хлором в середовищі рідкого дихлоретану, містить в обігу 

шкідливі та вибухонебезпечні  речовини. 

На основі аналізу шкідливих і небезпечних умов праці розроблено заходи, 

спрямовані на покращення умов праці та рівня безпеки. 

Всі проектні рішення прийняті з урахуванням вимог охорони праці пожежної 

безпеки. В даному розділі, на основі аналізу шкідливих та небезпечних факторів 

виробництва, розроблені заходи щодо створення здорових та безпечних умов праці і 

пожежної безпеки на виробництві. 

6.1 Виявлення та аналіз шкідливих та небезпечних виробничих факторів  

на проектному об'єкті. Заходи з охорони праці 

6.1.1 Повітря робочої зони 

Згідно ДСН 3.3.6.042-99 роботи, за важкістю, що виконуються в приміщенні 

цеху, відносять до категорії «Іа». Для даної категорії робіт, у таблиці 6.1. наведені 

прийняті проектом значення параметрів мікроклімату виробничих  приміщень для 

двох періодів року. 

Таблиця 6.1 – Оптимальні та допустимі норми мікроклімату в робочій зоні 

виробничих приміщень.  

 

 

 

 

 

Приміщення цеху обладнане системою кондиціювання, витяжними зонтами.  
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В приміщенні цеху проектом передбачена загальнообмінна механічна, 

припливна вентиляція, а також контроль гранично допустимої концентрації (ГДК)
 

небезпечних речовин у повітрі (табл. 6.2). Для відводу шкідливих виділень від місць 

їхнього утворення застосовуються системи механічної вентиляції й місцевої 

витяжки. 

Крім того, передбачено наявність кімнат для відпочинку, нормальне 

функціонування систем опалення та використання засобів  індивідуального захисту. 

Таблиця 6.2 – Коротка санітарна характеристика цеху, що проектується 
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Таблиця 6.2 – Коротка санітарна характеристика цеху, що проектується 

(продовження) 
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Таблиця 6.2 – Коротка санітарна характеристика цеху, що проектується 

(продовження) 

За звичайних умов в цеху працює система кондиціонерів для підтримання 

оптимального мікроклімату. Залежно від кількості працівників  кількість повітря 

визначається залежністю: 

 

де n – кількість працівників; L – витрата повітря на одного працівника відповідно до 

санітарних норм СН 245–7. 

В цеху постійно присутній 1 оператор, при об’ємі приміщення до V = 20 м
3
, 

кількість повітря на людину L = 30 м
3
/год. Розрахована кількість повітря для цеху: 

 

Оскільки в ході технологічного процесу використовуються токсичні і 

вибухонебезпечні речовини, для запобігання отруєнь, або вибухонебезпечних 

ситуацій передбачається аварійна витяжна вентиляція що вмикається автоматично. 

Вибираємо вентилятор марки ВЦ 14-46-2,5ВЗ з вибухозахищеним електродвигуном 

типу ВА 02-4-8. 

6.1.2 Виробниче освітлення 

Для забезпечення нормального освітлення застосовується природне 

освітлення та штучне загальне освітлення. 

Для створення комфортних умов зорової роботи оператора необхідні 

параметри освітлення, які наведені у таблиці 6.3. Природне і штучне освітлення 

робочих місць здійснюється у відповідності з вимогами ДБН В.2.5-28-2006. 

Таблиця 6.3 – Норми штучного освітлення коефіцієнта природної освітленості КПО 

виробничих приміщень. 
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Для забезпечення нормованих значень освітленості в приміщенні передбачено 

чистити вікна і світильники не менше двох разів на рік і своєчасно замінювати 

лампи, що перегоріли. 

Проектом передбачені наступні системи освітлення за функціональним 

призначенням: робоча, аварійна, евакуаційна, ремонтна, охоронна. Для виконання 

ремонтних і аварійних робіт застосовуються лампи розжарювання. 

Для освітлення виробничого приміщення передбачені газорозрядні лампи 

низького тиску (типу ЛБ, ЛХБ, ЛДЦ, ЛД). Для місцевого освітлення передбачене 

аварійне і евакуаційне освітлення, для якого будуть використовуватися світильники 

прямого типу. Для виміру і контролю освітленості в приміщеннях використовують 

люксметри Ю-117 з періодичністю 1 раз на рік, та після ремонту освітлювальних 

установок і заміни ламп. 

Окрім виробничого цеху, на виробництві наявний цех операторів АСУТП. 

Площа цього приміщення становить 12 м
2
. Проведемо розрахунок необхідної 

кількості світильників для цеху операторів АСУТП (ширина, a = 3 м; довжина, b = 

4 м; висота, h = 3 м). 

Скористаємося методом використання світлового потоку. Для визначення 

потрібної кількості світильників, які повинні забезпечити нормований рівень 

освітленості, визначимо необхідний світловий потік за формулою:  

 

де F – світловий потік, що розраховується, Лм; 

E = 200 Лк – нормована мінімальна освітленість; 

S – площа освітлюваного приміщення (у нашому випадку S = 12 м
2
); 

Z – відношення середньої освітленості до мінімальної (зазвичай приймається рівним 

1,1... 1,2, в нашому випадку Z = 1,1); 

K – коефіцієнт запасу, в нашому випадку К = 1,5; 

η – коефіцієнт використання світлового потоку, що характеризується коефіцієнтами 

відбиття від стін (ρсн.), стелі (ρсл) та підлоги (ρп), значення коефіцієнтів дорівнюють 

ρсл = 0,7, ρсн = 0,5 і ρп =0,3. 

Обчислимо індекс приміщення за формулою: 

де hс = 1 м – висота підвісу світильника над робочою поверхнею. 
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Знаючи індекс приміщення І знаходимо значення η = 0,52.  

Підставимо всі значення у формулу для визначення світлового потоку: 

Для освітлення використані лампи типу ЛДЦ-40, світловий потік яких F = 

2100 Лм. Розрахуємо необхідну кількість ламп у світильниках за формулою: 

де N – кількість ламп, що визначається; F – світловий потік; Fл – світловий потік 

лампи. 

В приміщенні використовуються світильники типу ШОД. Кожен світильник 

комплектується двома лампами, тобто необхідно використовувати 2 світильники. 

6.1.3 Захист від виробничого шуму та вібрацій 

Джерелами вібрацій та шумів на виробництві є таке устаткування: насоси, 

реактор, нейтралізатор та ректифікаційні колони. 

У виробничих приміщеннях прийнята норма рівня звуку становить 75 дБА, 

якому відповідає фактичне значення шуму 67 дБА. Допустимий рівень вібрації в 

приміщенні для 1-го ступеня шкідливості – до 3 дБ, для 2-ої ступені шкідливості – 

до 3,1 дБ, для 3-ї ступені шкідливості - більше 3,1 дБ. Дане виробництво належить 

до 2-го ступеня шкідливості по вібрації. 
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Таблиця 6.4 – Допустимі рівні вібрації на робочих місцях 

Для захисту від виробничого шуму на підприємстві передбачені 

звукоізоляційні пристрої: перегородки, екрани й об'ємні звукопоглиначі у вигляді 

перфорованих кубів і куль, підвішених над агрегатами, які спричиняють шум. Для 

зниження рівня вібрації під вібруюче устаткування встановлюють амортизатори, 

виготовлені зі сталевих пружин. 

В якості індивідуальних засобів захисту від шуму передбачено м’які 

протишумові вкладки. Для захисту рук від дії вібрацій застосовують рукавиці з 

спеціальними віброзахисними вставками. 

Для захисту від вібрацій що передаються через ноги передбачено взуття 

товстою гумовою підошвою. Для вимірювання шуму та вібрації використовується 

вимірювач шуму та вібрації марки ВШВ-003. 

6.1.4 Електробезпека 

Приміщення хімічної промисловості, за класифікацією ПУЕ (правила 

установки електрообладнання) відноситься до приміщень з підвищеною небезпекою 

ураження людей електричним струмом. 

Електричне устаткування на проектованій установці живиться від 3-х фазної 4-

х провідної електричної мережі змінного струму з глухозаземленою нейтральною 

напругою 220/380 В і частотою 50 Гц. 

Основними причинами ураження струмом є: 

 поява напруги на відключених струмоведучих частинах, на яких працюють люди, 

унаслідок помилкового включення установки; 

 виникнення крокової напруги на поверхні землі в результаті замикання проводу 

на землю; 

 поява напруги на металевих конструктивних частинах електроустаткування 

(корпусах, кожухах і т. д.), у результаті ушкодження ізоляції й за інших причин; 

 випадковий дотик чи наближення на небезпечну відстань до струмоведучих 

частин, що знаходиться під напругою. 

Поява напруги на неструмопровідних частинах електроустановок пов'язана з 

пошкодженням ізоляції і замиканням на корпус. Основними технічними заходами 
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щодо попередження електротравм при замиканнях на корпус є занулення, захисне 

відключення.  

Заземлення в електроустановках – це навмисне з'єднання елементів 

електроустановки, які не знаходяться під напругою, з глухо заземленою нейтраллю 

генератора чи трансформатора в мережах трифазного струму, з глухо заземленим 

вводом джерела однофазного струму, з глухо заземленою середньою точкою 

джерела в мережах постійного струму. Опір ізоляції повинен бути не менше 0,5 

МОм. 

Електрична апаратура, встановлена всередині робітничих приміщень, повинна 

мати ступінь захисту Ip = 51 (ГОСТ 14254-80). 

Розраховано силу струму, яка проходить крізь людину: 

 

де Іл – струм, який проходить через людину; R1 – опір тіла людини (2…4 кОм); Ro – 

опір заземленої нейтралі (≈ 4 Ом), Uдот – напруга дотикання. 

Отже, як бачимо із порівняння розрахованих значень струму і напруги з 

гранично допустимими (ГОСТ 12.1.038-82), порушення вимог правил 

електробезпеки може викликати тяжкі наслідки для здоров’я та життя людини. 

В особливо тяжких умовах ізоляція електрообладнання знаходиться у 

витяжній шафі. 

Для забезпечення електробезпеки використовуються окремо, чи у поєднанні 

один з одним такі способи та засоби:  

 Колективні засоби: заземлення, занулення, захисне відключення, вирівнювання 

потенціалів, мале напруження; електричне розділення мереж, ізолюючі захисні 

засоби, огороджувальні захисні засоби (струмоведучі частини знаходяться в 

спеціальній скрині, шафі, камері), автоматична сигналізація і блокування. 

 Індивідуальні засоби: діелектричне покриття підлоги, діелектричні рукавиці, 

діелектричне взуття, інструменти з ізолюючими ручками і показниками 

напруги, струмовимірювальні кліщі. 

Так, під час роботи використовується апаратура з заземленням І класу, тобто 

заземлення відбувається автоматично при включенні вилки в розетку. 
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6.1.5 Безпека технологічних процесів та обслуговування обладнання 

На підприємстві є механізми, які можуть завдати обслуговуючому персоналу 

травм: 

• обертові деталі; 

• апарат під тиском (до 202 кПа). 

Можливе падіння людей з висоти 3 м, тому повинне бути зроблене 

огородження перилами висотою до 1 м в місцях проходу людей. 

Аварійні ситуації можуть виникнути при порушенні технологічного режиму, 

неправильній експлуатації обладнання, поломці обладнання, та можуть призвести 

до аварій, вибухів, пожеж. 

Головні причини аварійних ситуацій: припинення подачі технологічної води, 

порушення герметичності установок, відключення електроенергії, прорив 

транспортних труб, безлад на робочих місцях, порушення технологічного режиму, 

невиконання правил з техніки безпеки. 
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6.2 Пожежна безпека 

Причинами пожежі в цеху можуть бути:  

 механічне пошкодження електромережі; 

 перенавантаження електрообладнання; 

 теплова дія; 

 прямий удар блискавки в будівлю. 

Протипожежними заходами є: 

 встановлення плавких запобіжників; 

 використання стержневих блискавковідводів. 

Можливість поширення пожежі в будинках в значній мірі залежить від 

вогнестійкості основних будівельних конструкцій приміщення, планування і 

розміщення обладнання в будівлі. Цех виробництва згідно ДБН В.1.1-7 – 2002 

належить до категорії В будівель. 

Приміщення категорії В слід розміщувати біля зовнішніх стін, а в 

багатоповерхових будівлях – на верхніх поверхах. Для зменшення можливого 

збитку від вибуху газоповітряних сумішей передбачено у зовнішній частині будівлі 

спеціальні легко відкидні конструкції. У будівлі передбачається три евакуаційні 

виходи, відстанню від робочого місця до евакуаційного виходу з приміщення 25 м, 

при щільності людського потоку від 1 до 3 чол/м
2
; ширина шляхів евакуації 2 м; 

ширина дверей становить 0,9 м. 

Для виявлення початкової стадії пожежі в зовнішніх установках 

розташованих у вибухонебезпечному середовищі, є сповіщувачі 

вибухонебезпечного виконання ТРВ - 1. 

У цеху встановлено газоаналізатор водню для виявлення його витоку, за 

аварійної ситуації, для запобігання утворення вибухової суміші, вмикається система 

аварійної вентиляції. Дані про вибухонебезпечні речовини, що присутні в цеху, 

наведені в таблиці 6.5.  
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Таблиця 6.5 – Показники пожежо- і вибухонебезпечні речовин і матеріалів. 

Класифікація виробництва по пожежо- і вибухонебезпечності. 
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ВИСНОВКИ 

В ході виконання даного бакалаврського проекту був розглянутий процес 

отримання 1,2-дихлоретану шляхом взаємодії етилену з хлором в середовищі 

рідкого дихлоретану. 

Задачі, які були вирішені:  

1. За допомогою програми-симулятора Chemcad 6.3.1 був виконаний 

комп’ютерний розрахунок матеріального балансу схеми. 

2. Обрано та розраховано математичну модель ректифікаційної колони для 

процесу гідрогенізації фенолу. 

3. Розроблений обчислюваний модуль розрахунку основних конструктивних 

параметрів ректифікаційної колони у середовищі С++. 

4. Розроблено схему автоматизації процесу отримання 1,2-дихлоретану, та 

підібрані технічні засоби автоматизації, для забезпечення процесу. 

5. Проведено економічне обґрунтування та доцільність процесу отримання 

дихлоретану. 

6. Були розроблені заходи, які направлені на створення безпечних умов праці та 

пожежної безпеки відповідно до санітарних норм і правил. 
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