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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І 

ТЕРМІНІВ 

 

МТБ – матеріальний баланс; 

ХТС – хіміко-технологічна система; 

G  – продуктивність; 

P  – тиск; 

T  – температура; 

V  – об’ємна витрата; 

x  – степінь перетворення; 

РІВ – реактор ідеального витіснення; 

ГДК – гранично допустима концентрація; 

ФОП – фонд оплати праці; 

ОФ – основні фонди; 

ОбЗ-оборотні засоби; 

А – амортизація основних фондів;  

С – собівартість; 

П – прибуток; 

Ц – ціна; 

ФОП – фонд оплати праці; 

КПО – коефіцієнт природнього освітлення. 
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ВСТУП 
 

Вінілхлорид (хлористий вініл, хлорвініл, хлоретилен, хлоретил, 

етиленхлорид) - органічна речовина; безбарвний газ зі слабким солодкуватим 

запахом, що має формулу C2H3Cl і представляє собою найпростішу 

хлорпохідну етилену. Речовина є надзвичайно вогне- та вибухонебезпечною, 

виділяючи при горінні токсичні речовини. Вінілхлорид - сильна отрута, яка 

надає на людину канцерогенну, мутагенну та тератогенну дію. 

Промислове виробництво вінілхлориду входить у першу десятку 

виробництва найбільших багатотоннажних продуктів основного органічного 

синтезу; при цьому майже весь вироблений обсяг використовується для 

подальшого синтезу полівінілхлориду (ПВХ), мономером якого і є 

вінілхлорид. 

Отримання вінілхлориду можливе різними шляхами, але саме 

виробництво гідрохлоруванням ацетилену використовується найчастіше, так 

як кількість та якість цільового продукту найвищі.  

Метою дипломного проекту є дослідження процесу отримання 

вінілхлориду гідрохлоруванням ацетилену, його основних технологічних 

параметрів, розрахунок матеріальних балансів, розробка програмного модуля 

для розрахунку конструктивних параметрів реактора гідрохлорування 

ацетилену, розробка схеми автоматизації виробництва, оцінка його техніко-

економічних показників та аналіз охорони праці на підприємстві. 
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1. Характеристика технологічної схеми процесу 
1.1 Основні методи отримання вінілхлориду 

Вперше вінілхлорид був отриманий професором хімії Гиссенського 

університету Юстусом Лібіхом в 30-х роках XIX століття дією на дихлоретан 

спиртового розчину гідроксиду калію. У 1912 році німецький хімік Фріц 

Клатте (нім. Fritz Klatte) отримав вінілхлорид по реакції ацетилену з 

хлороводнем. 

Вінілхлорид можна отримати різними способами [1]: 

1. Гідрохлоруванням ацетилену в газовій або рідкій фазах в присутності 

каталізатора: 

2. Дегідрохлоруванням 1,2- дихлоретану (в рідкій фазі) гідроксидом 

натрію у водному чи спиртовому середовищі: 

3. Термічним дегідрохлоруванням 1,2- дихлоретану у паровій фазі у 

присутності каталізаторів, ініціаторів або без них: 

4. Хлоруванням етилену в газовій фазі в об`ємі, або в присутності 

каталізатора, наприклад оксиду алюмінію. Розповсюдженим способом 

отримання вінілхлориду є гідрохлорування ацетилену. Так, як система є 

замкненою, розглянемо її структурний аналіз. 

1.2 Отримання вінілхлориду із ацетилену 
 

Розповсюдженим способом отримання вінілхлориду є гідрохлорування 

ацетилену. Реакція приєднання хлориду водню до ацетилену типова для 

з`єднань з потрійним зв`язком [1]: 

При своїй екзотермічності вона майже в два рази перевершує реакцію 

гідрохлорування олефінів. Реакція гідрохлорування ацетилену в деякому 

ступені обернена. Разом з тим при помірних температурах рівновага майже 

повністю зміщена вправо, так як константи рівноваги дорівнюють 8*104 при 

200 ˚C і 7*102 при 300 ˚C. Причому приєднання HCl до ацетилену протікає 

послідовно – спочатку отримується вінілхлорид, а потім 1,1 – дихлоретан: 

Відповідно, для отримання вінілхлориду необхідно використовувати  
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селективні каталізатори, які прискорюють тільки першу реакцію. Найбільш 

примірними для цього виявились солі Hg(II) і Cu(I). При використанні сулеми 

HgCl2 так сильно прискорюється реакція гідратації ацетилену з отриманням 

ацетальдегіду (реакція Кучерова). У зв`язку з цим процес проводять у газовій 

фазі при температурах 150-200 ֯C, попередньо використовуючи осушені 

реагенти. При цьому утворюється невелика кількість ацетальдегіду і 1,1-

дихлоретану (=1%). Разом з тим можна розгледіти можливість спільного 

отримання ацетальдегіду і вінілхлориду. В цьому випадку необхідно 

проводити процес в рідкій фазі [2]. 

Для рідкофазного гідрохлорування більш придатна сіль Cu(I), так як 

вона слабо дезактивується і погано прискорює взаємодію ацетилену з водою. 

(Відповідно цей каталізатор не придатний для отримання спільного 

вінілхлориду та ацетальдегіду). Каталітична схема представляє собою розчин 

Cu2Cl2 і хлориду алюмінію в хлороводневій кислоті. Для придушення цієї 

реакції необхідно використовувати концентровану HCl.У звязку з цим в ході 

процесу в каталізаторний розчин неперервно подається HCl для компенсації 

його витрати на гідрохлорування. 

Каталітична дія вказаних каталізаторів пояснюється утворенням 

координаційних комплексів, в яких ацетилен активується і взаємодіє з хлор-

аніонами. При цьому має місце перехідний стан з метал-вуглеводним зв`язком, 

які швидко розкладаються кислотою: 

Утворення вінілхлориду в газовому середовищі описується наступним 

кінетичним рівнянням: 

1.3 Технологічне оформлення процесу 
 

Як було показано раніше, промисловий процес виробництва 

вінілхлориду із ацетилену і хлориду водню представляє собою газофазний 

каталітичний процес. Каталізатором в даному випадку служить HgCl2 

(1,0%(мас.)), нанесений на активоване вугілля. Процес проводять на 

стаціонарному каталізаторі при температурі 160-180 ̊ C в трубчатому реакторі. 



 

  
Вик Арк. № докум Підпис Дата 

Арк 

12 ХА 3126 1490 001 ПЗ 

Суміш ацетилену і хлориду водню пропускається через трубки, заповнені 

каталізатором. При цьому хлорид водню береться в невеликому надлишку (5-

10%) до ацетилену, що збільшує конверсію останнього. Вихідні речовини 

піддаються попередньому осушенні з метою зменшення утворення 

ацетальдегіду і корозії апаратури. При 160-180 C̊ відбувається винос сулеми 

(за рахунок її летучості), хоча і незначний. У зв`язку з цим поступово 

активність каталізатора знижується, і тоді з ціллю підтримання його 

активності підвищують температуру до 200-220 C̊. Технологічна схема 

виробництва вінілхлориду представлена на рисунку 1.1 [1]. 

Рисунок 1.1 – Технологічна схема процесу отримання вінілхлориду 

гідрохлоруванням ацетилену [1]: 

1– вогнеперегороджувач; 2,11– розсольні конденсатори; 3,3’,3'' – сепаратори; 

4 – змішувач; 5 – осушувальна колона; 6 – реактор; 7 – холодильник; 

8-10 – скруббери; 12 – компрессор; 13,14 – ректифікаційні колони; 

15 – дефлегматор; 16 – кип ятильник; 1а – хлороводень; 1б – соляна кислота; 

II– водний конденсат; III–  розчин NaOH; IV – розсол; V – тяжкокипляча 

фракція; VI – легкокипляча фракція; VII–  вінілхлорид. 

 
Очищений ацетилен проходить вогнеперегороджувач 1, потім 

холодильник-конденсатор 2 і колону 5, в яких відбувається сушіння 

ацетилену. В конденсаторі сушіння відбувається за рахунок конденсації 

вологи розсолом, а в колоні – твердим NaOH. Сконденсована вологість 

відділяється в сепараторі 3. Осушений ацетилен змішується з сухим хлоридом 

водню в змішувачі 4 і поступає в трубний простір реактора 6. У міжтрубний 

простір подається водний конденсат (для відводу тепла), із якого утворюється 

пар. Для відводу тепла може використовуватися і органічний теплоносій. 

Конверсія ацетилену становить 97-98%. Реакційні гази складають 93% 

вінілхлориду, 5% HCl, 1,0-2,5% C2H2 і по 0,3% ацетальдегіду і 1,1-

дихлоретану. Крім цього, в ньому є сліди понесеної сулеми. Тому газ 



 

  
Вик Арк. № докум Підпис Дата 

Арк 

13 ХА 3126 1490 001 ПЗ 

охолоджується у холодильнику 7, потім проходить через скрубери 8-10, в яких 

він очищується від HCl і сулеми. Скруббер 8 зрошується розбавленою  

хлороводневою кислотою (20%), скруббер 9 - водою і скруббер 10 – 

циркуляційною кислотою. Після цього газ осушується в розсольному 

холодильнику-конденсаторі і зжимається компресором 12 до 0,7-0,8 МПа. 

Далі продукти піддаються розділенню на ректифікаційних колонах 13 і 14. 

В колоні 13 відділяються разом з легколетючими компонентами від 

тяжкої фракції, головним чином від 1,1-дихлоретану. Далі в колонні 14 

відбувається відділення легколетючих компонентів (ацетилену, 

ацетальдегіду) від вінілхлориду. Відповідно, в даному випадку 

запропонований варіант на основі другого заданого розділення, який має свої 

переваги і недоліки. В такому випадку, до переваг відноситься те, що в колоні 

14 температура буде нижчою, ніж в аналогічній колоні варіанта, заснованому 

на першому заданому розділенні. А це призводить до менших втрат 

вінілхлориду за рахунок термополімеризації. 

Варіант, представлений на рисунку 1 має суттєві недоліки: двічі при 

певних флегмових числах випарюється вінілхлорид (по першому заданому 

розділенню один раз), що призводить до великих енергетичних затрат. 

Продуктовий вінілхлорид відбирають з куба, тому він забруднений тяжкими 

домішками (по першому заданому розділенню виводиться у вигляді 

дистиляту) [2]. 
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2 Аналіз структури схеми отримання вінілхлориду з ацетилену 

2.1 Побудова структурної схеми 

Схема отримання вінілхлориду гідрохлоруванням ацетилену, що 

наведена на рисунку 1.1 є замкненою, тому необхідно провести її структурний 

аналіз. Спершу складемо таблицю відповідності потоків та апаратів.  

Таблиця 2.1- Формалізація задачі ХТС 

Продовження таблиці 2.1 

Параметричність всіх потоків однакова. 

2.2 Виконання структурного аналізу 
Структурна схема процесу, що відповідає технологічній схемі 

зображена на рисунку 2.2: 

Рисунок 2.2– Структурна схема процесу 

Виконаємо послідовно всі етапи структурного аналізу цієї схеми. 

1. Сформуємо матрицю суміжності А. 

Цей етап виконаємо із використанням програми (рисунок 2.3)  

Рисунок 2.3 – Матриця суміжності 

Застосуємо алгоритм покриття для визначення комплексів схеми. За 

алгоритмом маємо звести матрицю суміжності А послідовно в степені 2, 3, …, 

20 та логічно їх помножити. В результаті отримаємо матрицю шляхів С. В 

Matlab ця дія виглядає так: 

Матриця зображена на рисунку 2.4. 

Рисунок 2.4 – Матриця шляхів 

Для отримання матриці B, що вказує на наявні комплекси необхідно 

виконати в Matlab дію: 

Використовуємо логічне множення матриць C та CT. 

Рисунок 2.5 – Матриця, що вказує на наявні комплекси 

Як можна бачити з матриці B, в схемі буде 3 комплекси: Далі може бути 

сформована послідовність розрахунку з комплексів й поодиноких вершин: На 
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цьому кроці для кожного комплексу отримаємо контури та множини 

оптимально розвиваючих дужок ОРМД. 

Спершу побудуємо прадерево комплексу К1. Для цього використаємо список 

суміжності: 

Таблиця 2.2- Список суміжності для K1 

Дерево для К1 виглядає таким: 

Контури комплексу K1, що отримані з дерева, наступні: 

1) 8-9-8 

2) 9-10-9 

Складемо матрицю контурів для К1: 

Таблиця 2.3 -  Матриця контурів K1 

Степені входження дужок рівні одиниці при рівних параметричностях,   

а це означає, що контури не мають спільних дужок й будь-яка дужка може 

бути розірваною. Тому обираємо наступну множину дужок, що можуть 

розірвати ці два контури: ОРМДК1={(10-9),(9-8)}. 

Аналогічно виконуємо всі кроки для К2 та К3. 

Складемо список суміжності: 

Таблиця 2.4 - Список суміжності K2 

Побудуємо прадерево комплексу К2: 

 

Отже, маємо 2 контури комплексу K2: 

1)13-14-15-13 

2)13-16-13 

Таблиця 2.5 -  Матриця контурів K2 

Множина дужок, які треба розірвати в К2: ОРМДК2={(13-16),(15-13)} 

Складемо список суміжності для комплексу К3. 

Таблиця 2.6 - Список суміжності K3 

Побудуємо прадерево комплексу К3: 

 

 



 

  
Вик Арк. № докум Підпис Дата 

Арк 

16 ХА 3126 1490 001 ПЗ 

Отже, маємо 2 контури комплексу K3: 

1)  17-18-19-17 

     2)  17-20-17 

Таблиця 2.7 -  Матриця контурів K3 

Множина дужок, які треба розірвати в К3:  ОМРДK3 = { (19-17);(17-20) } 

Рисунок 2.6 – Структурна схема процесу із вказаними розірваними дужками 

Таким чином, розірвавши отримані дуги, отримаємо остаточну 

послідовність розрахунку схеми: 
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2.3  Розрахунок ХТС отримання вінілхлориду гідрохлоруванням 

ацетилену в CHEMCAD 6.3 

2.3.1 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 [3]. 

В ході виконання роботи було використано дві версії CHEMCAD – 

CHEMCAD 5.2 і CHEMCAD 6.3.1. Перша з них має інтерфейс типу Windows 

XP, остання – має більше функціоналу та новітні ший інтерфейс.  

2.3.2 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. 2.7). 

Рисунок 2.7 – Вікно вибору розмірності одиниць 

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



 

  
Вик Арк. № докум Підпис Дата 

Арк 

18 ХА 3126 1490 001 ПЗ 

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. 2.8), 

а саме: Ацетилен, хлоридну кислоту, вініл хлорид та натрій гідрооксид . 

Рисунок 2.8 – Вибір компонентів 

Обираємо апарати для технологічної схеми 

ChemCad містить вбудовану бібліотеку апаратів (рис 2.9), яка доступна 
при відкритті нового документу. 

Рисунок 2.9 – Бібліотека апаратів у ChemCad 

3) 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) . 

2.3.3 Проектування схеми 
Опираючись на теоретичні відомості про процес гідрохлорування 

ацетилену та взявши за основу модель (рис. 1.1) представимо в CHEMCAD  
схему отримання вінілхлориду гідрохлоруванням ацетилену(рис.2.10):  
Рисунок 2.10- Схема отримання вінілхлориду гідрохлоруванням ацетилену в  

ChemCad 6.3 

Модель складається з наступних блоків бібліотеки моделей (таблиця 

2.8): 

Таблиця 2.8– Блоки, які входять до схеми 

Продовження таблиці 2.8 

Опис блоків бібліотеки моделей: 

 Stoichiometric reactor –– Ця модель застосовується коли кінетика 

 реакції невідома, але відомі стехіометричні рівняння стадій процесу і відома  

ступінь перетворення для кожної стадії.  
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 Mixer  – змішувач. Змішує кілька потоків в один. 

 Separator, Striper1   – Flash – розділювач. Використовується для 

моделювання випарних установок та інших одноступінчатих розділювачів. 

 Compressor – компресор. Дозволяє змінити тиск потоків. 

Використовується для моделювання політропних відцентрових компресорів, 

об’ємних компресорів, адіабатичних компресорів. 

 Heat Exchanger – теплообмінник. Використовується для теплообміну 

між гарячими та холодними потоками. 

   Shortcut  Column – ректифікаційна колона  

Опис процесу: 

1000 м3 ацетилену поступає в холодильник при температурі 150˚C із 

каталізатором HgCl2 і тиску 101325 Па, охолоджується, далі надходить в 

сепаратор, із сепаратора надходить ацетилен в випарну колону, де 

відбувається осушення ацетилену. Далі осушений ацетилен змішується із 

осушеним хлороводнем (50 м3, тобто 5% від витрати ацетилену) у змішувачі і 

надходить у реактор, де відбувається основна реакція при температурі 200 ˚С, 

при якій утворюється вінілхлорид. Далі продукт надходить в холодильник і 

компресор, де очищується та далі надходить в ректифікаційну колону, де 

відбувається очищення вінілхлориду від легколетючих компонентів і 

отримуємо на виході чистий вінілхлорид.  

Параметри, які задавалися в холодильнику зображені на рисунку 2.11. 

Рисунок 2.11 -  Параметри холодильника 

Параметри, які задавалися в сепараторі, зображені на рисунку 2.12. 

Рисунок 2.12- Параметри сепаратора 

Параметри, які задавалися в осушувальній колоні, зображені на 

рисунку 2.13. 

Рисунок 2.13- Параметри осушувальної колони 

Параметри, які задавалися в реакторі, зображені на рисунку 2.14. 

Рисунок 2.14 - Параметри реактора 
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Параметри, які задавалися в конденсаторі, зображені на рисунку 2.15. 

Рисунок 2.15- Параметри конденсатора 

Параметри, які задавалися в компрессорі, зображені на рисунку 2.16. 

Рисунок 2.16- Параметри компрессора 

Параметри, які задавалися в ректифікаційній колоні, зображені на 

рисунку 2.17. 

Рисунок 2.17 - Параметри ректифікаційної колони 

  2.3.4 Розрахунок матеріальних балансів процесу виробництва 
вінілхлориду 

 Розрахуємо матеріальний баланс для кожного з апаратів. 

Матеріальний баланс для холодильника зображений на рисунку 2.18. 

Рисунок 2.18-  Матеріальний баланс для холодильника 

Матеріальний баланс для сепаратора зображений на рисунку 2.19. 

Рисунок 2.19-  Матеріальний баланс для сепаратора 

Матеріальний баланс для осушувальної колони зображений на рисунку 

2.20 

Рисунок 2.20-  Матеріальний баланс для осушувальної колони 

Матеріальний баланс для змішувача зображений на рисунку 2.21. 

Рисунок 2.21-  Матеріальний баланс для змішувача 

Матеріальний баланс для реактора зображений на рисунку 2.22. 

Рисунок 2.22 -  Матеріальний баланс для реактора 

Матеріальний баланс для конденсатора зображений на рисунку 2.23. 

Рисунок 2.23-  Матеріальний баланс для конденсатора 

Матеріальний баланс для компрессора зображений на рисунку 2.24. 

Рисунок 2.24 -  Матеріальний баланс для компрессора 

Матеріальний баланс для ректифікаційної колони зображений на 

рисунку 2.25. 

Рисунок 2.25-  Матеріальний баланс для ректифікаційної колони 

Таблиця 2.9 -  Матеріальний баланс 
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Як видно сума вхідних та сума вихідних потоків одинакові. Отже 

матеріальний баланс пораховано правильно. 
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3 Автоматизований розрахунок реактора гідрохлорування ацетилену 

1.1 Технічне завдання на розробку обчислювального модуля 

Розробити обчислювальний модуль, призначений для перевірочного 

розрахунку процесу отримання вінілхлориду з ацетилену в реакторі 

ідеального витіснення неперервної дії.  

Вихідними даними для розрахунку є: 

Тип апарату: каталітичний трубчатий реактор 

Мольне співвідношення HCl/C2H2: 1.4 

Температура холодоагента: 90 ˚С 

Температура газової суміші: 100 ˚С 

Коефіцієнт теплопередачі:  4,534 ∗ 10
Вт

м ∙
 

Тепловий ефект реакції: -26 
ккал

моль
 

Площа перерізу трубки: 40 м  

Довжина реактора: 5.2 м 

Загальний тиск суміші 0,134 Па 

Концентрація ацетилену 5 
кмоль

м
 

Початкова швидкість реакційної суміші: 20 м/с 

Результатами розрахунку є: 

1. Довжина реактора при  ступені перетворення ацетилену 98,6% 

2. Графік залежності ступеню перетворення ацетилену від довжини 

реактора 

3. Графік залежності темпратури холодоагента та газової суміші по 

довжині реактора 
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3.2 Математичне моделювання реактора гідрохлорування 

ацетилену 

Математичне моделювання є одним із основних сучасних методів 

дослідження. 

Математичне моделювання включає три взаємопов'язаних етапи: 

1. складання математичного опису досліджуваного об’єкту; 

2. вибір методу вирішення системи рівнянь математичного опису і 

реалізації його в формі програми; 

3. встановлення відповідності (адекватності) моделі об’єкту. 

Математичне моделювання реактора гідрохлорування ацетилену 

проводиться з урахуванням наступних припущень: 

 гідродинамічний режим в апараті – ідеальне витіснення; 

 реакційна маса рухається уздовж осі потоку, витісняючи наступні 

шари; 

 реакція відбувається на стаціонарному шарі каталізатора; 

 політромічний режим реакції 

Промислове виробництво вінілхлориду входить у першу десятку 

найбільших багатотоннажних продуктів основного органічного синтезу. В 

основі методу отримання вінілхлориду гідрохлоруванням ацетилену лежить 

каталітична реакція у газовій фазі, що протікає з великим виділенням тепла [3, 

4]. Реакція відбувається на каталізаторі HgCl2, нанесеному на активоване 

вугілля у стаціонарному шарі каталізатора за температури 425…535 К і тиску 

0,2…1,5 МПа:  

з такими значеннями констант за стадіями [4]:  

Ступінь перетворення ацетилену становить 98,6 % з селективністю по 

вінілхлориду 98 %. Для підвищенні утримувальної здатності активованого 

вугілля відносно до хлориду ртуті вводять добавки амінів. Етин після 

очищення проходить через фільтр і надходить на змішування з хлоридом 

водню. Отримана суміш газів з температурою до 308 К надходить у трубчастий  
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реактор гідрохлорування. Трубки реактора заповнені каталізатором.  

Швидкість реакції гідрохлорування ацетилену описується рівнянням [5]: 

де; х – ступінь перетворення ацетилену Н2С2;  iP  тиск відповідного 

компонента. 

Після підставляння значень парціальних тисків у (3.1) отримуємо [6]: 

Вираз для швидкості реакції (2) можна спростити в припущенні, що [7]: 

Рівняння (3) доцільно перетворити до вигляду: 

де k = k3k1/k2 = k0 exp(-H/RT); K = 1/k2 = K0 exp(-E/RT); Р – загальний тиск суміші.  

Для моделі ідеального витіснення склали рівняння матеріального і  

теплового балансів [8]:  

Задаємо початкові умови:  Рівняння (6-8) разом із рівнянням (4) було 

використано для розрахунку трубчастого реактора гідрохлорування ацетилену 

у виробництві вінілхлориду. В додатку А наведено розрахунки, виконані в 

середовищі MathCad 14. 

3.3   Структура і технічні характеристики обчислювального 
модуля 

Програмний код обчислювального модуля, розробленого в середовищі 

Visual Basic 13, наведено в додатку Б. Відповідно до математичної моделі було 

розроблено алгоритм обчислювального модулю представлений у додатку В. 

Структура обчислювального модуля: 

 файли форм – MyForm.h;  

 файл проекту – Project14.cpp. 

Призначення основних елементів програмного модуля наведено в 

таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 – Основні елементи обчислювального модуля та їх  

призначення 

Продовження таблиці 3.1 

Розроблений програмний модуль складається з 1 процедури обробки подій. 

Призначення цих процедур наведено в таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 – Процедури обчислювального модуля та їх призначення 
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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 

розрахунку будь-якого РІВ, в якому відбувається газофазна реакція. 

3.4  Інструкція користувачу програмного продукту  

Програмний модуль призначений для рохрахнку довжини реактора при 

ступені перетворення ацетилену до 98,6%. Головне вікно містить поля для 

вводу вихідних даних, а саме, концентрацій компонентів реакції, що 

відбувається в апараті, в початковий момент часу, висоту апарату для 

 

розрахунків, константи швидкості реакції, температуру холодоагенту та 

газової суміші, тиск, коефіцієнт теплопередачі, швидкість реакційної суміші, 

ентальпія, площа поперечного перерізу. 

Для виконання розрахунків слід ввести вихідні дані у відповідні поля та 

натиснути кнопку «Розрахувати». Після чого на формі з’являються результати 

(рисунок 3.2). 

Рисунок 3.2 – Результати розрахунку 

Отже, в результаті роботи програми отримуємо: 

 таблицю данних:l,xC2H2,T1,T2; 

 графік зміни температури газової суміші та температури теплоносія по 

довжині реактора; 

 графік залежності ступеню перетворення ацетилену по довжині 

реактора; 

 при ступені перетворення ацетилену 98,6% довжина реактора становить 

5,1 метр. 

Ступінь перетворення, розрахований за матеріальним балансом 

становить 98,626%, що збігається з отриманим в ході розрахунку за 

програмним модулем значенням. Було обрано трубчатий реактор довжиною 

5,1 метр. 
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4 Автоматизація технологічної схеми процесу отримання 

вінілхлориду 

4.1 Аналіз параметрів технологічної схеми  

Автоматизація технологічного процесу - сукупність методів і засобів, 

призначена для реалізації системи або систем, що дозволяють здійснювати 

управління самим технологічним процесом без безпосередньої участі людини, 

або залишення за людиною права прийняття найбільш відповідальних рішень. 

Основними цілями автоматизації технологічного процесу є: збільшення 

обсягів продукції, що випускається; підвищення ефективності виробничого 

процесу; підвищення якості продукції; зниження витрат ритмічності 

виробництва; підвищення безпеки екологічності; підвищення економічності. 

Впровадження спеціальних автоматичних пристроїв сприяє 

безаварійній роботі устаткування, виключає випадки травматизму, 

попереджає забруднення атмосферного повітря промисловими викидами.  

Завдання технологічного процесу виробництва вінілхлориду полягає в 

отриманні певної кількості і певної концентрації вінілхлориду 

гідрохлоруванням ацетилену. Основний процес в схемі відбувається в 

реакторі. Для забезпечення якісного вихідного продукту було встановленно 

наступні контури керування та регулювання в реакторі: контроль температури 

в апараті, стабілізація витрат на вході в апарат, керування концентрації на 

виході з реактора. Аналіз технологічної схеми показав, що для забезпечення 

необхідного виходу вінілхлориду та протікання процесу за технічним 

регламентом необхідно регулювати та контролювати наступні параметри:  

контроль температури в трубопроводах подачі ацетилену в 

вогнеперегороджувач, регулювання температури ацетилену в трубопроводі на 

виході із конденсатора, регулювання температури ацетилену в трубопроводі 

на виході із холодильника, регулювання витрати в трубопроводах подачі 

ацетилену в збірник та контроль витрат хлороводню в збірник, витрати в 

трубопроводах подачі ацетилену в сепаратор, витрати в трубопроводах подачі 

газової суміші в холодильник, витрати в трубопроводах  подачі реагентів на 
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зрошування в скруббери, контроль концентрації ацетилену на вході, контроль 

концентрації ацетилену на виході з сепаратора, контроль концентрації 

хлороводню на вході,  контроль концентрації ацетилену в трубопроводі подачі 

газової суміші  в реактор, контроль концентрації вінілхлориду на стелі в цеху 

вінілхлориду, контроль концентрації вінілхлориду на виходах з сепараторів на 

ректифікаційних колон. 

На підставі аналізу технологічної схеми було визначено необхідний 

рівень автоматизації виробництва. В результаті чого обрано параметри об’єкту 

автоматизації, що підлягають контролю та регулюванню. 

Відповідно до обраних параметрів регулювання, контролю були вибрані 

місця для заміру параметру на технологічному об’єкті та номінальні значення 

параметрів, межі їх зміни [6]. Всі дані занесемо до таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 – Параметри регулювання та контролю виробництва 

вінілхлориду з ацетилену 

Продовження табл. 4.1 

Продовження табл. 4.1 
Продовження табл. 4.1 

На основі даних, наведених в таблиці 4.1, розроблена схема 

автоматизації  процесу отримання вінілхлориду, що включає в себе 

дев’ятнадцять регулюючих контурів . 

4.2 Вибір приладів та засобів автоматизації  

При виборі приладів та засобів автоматизації слід дотримуватись 

наступних правил [9]: 

- для регулювання однакових параметрів технологічного процесу 

застосовуються однотипні засоби автоматизації; 

- клас точності приладів повинен відповідати технологічним 

вимогам; 

- мдіапазон вимірювання приладів повинен відповідати діапазону 

технологічних параметрів, що регулюються. 
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Тому для автоматизації процесу виробництва вінілхлориду були 

вибрані технічні засоби автоматизації за каталогами відповідних виробників 

[10-16], які наведені у специфікація яка приведена в додатку Г. 

4.3 Опис схеми автоматизації 

4.3.1 Контроль та регулювання температури 

В якості вимірювальних приладів температури для контурів 1, 2, 3, 4, 

5, 6 та 7 було обрано термоперетворювачі опору марки ТСП-1187 (поз. 1-1,   2-

1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1) з діапазоном вимірювання температури від -200 до 

600оС. Отриманий сигнал з термоперетворювача передається на ПІД - 

регулятор МТМ 620 (поз. 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2), який видає 

регулюючий вплив на виконавчий механізм марки МЕО-40/10 (поз. 2-3, 4-3, 5-

3), який: 

 в контурі 2: змінює подачу холодоагенту (водного конденсату), 

тим самим знижуючи чи підвищуючи температуру газу на виході з 

конденсатора; 

 в контурі 4: змінює подачу холодоагенту (водного конденсату), 

тим самим знижуючи чи підвищуючи температуру газу на виході з 

холодильника; 

 в контурі 5: змінює подачу холодоагенту (водного конденсату), 

тим самим знижуючи чи підвищуючи температуру газу на виході з 

конденсатора.  

4.3.2 Контроль та регулювання витрат 

Для контролю та регулювання витрати в контурах 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 використовується звужуючий 

пристрій – діафрагма, виготовлена зі сталі марки 12Х18Н10Т, а сам: 

 в контурі 9, 10, 13, 15, 22, 24, 26, 28– діафрагма безкамерна           

(поз. 9-1, 10-1, 13-1, 15-1, 22-1, 24-1, 26-1, 28-1) ДБС 2,5 – 1400 з діаметром 

умовного проходу 1400 мм ; 



 

  
Вик Арк. № докум Підпис Дата 

Арк 

29 ХА 3126 1490 001 ПЗ 

 в контурі 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 – діафрагма камерна                

(поз. 11-1, 12-1, 16-1, 17-1, 18-1, 19-1, 20-1, 21-1, 23-1) ДКС 10 – 350 з 

діаметром умовного проходу 350 мм; 

 в контурах 14, 25, 27– діафрагма камерна (поз. 14-1, 25-1, 27-1) 

ДКС 10 – 50 з діаметром умовного проходу 50 мм. 

Сигнал з витратоміра передається на дифманометр мембранний         

ДМ-3583-160 М (поз. 9-2, 10-2, 13-2, 15-2, 22-2, 24-2, 26-2, 28-2) без шкальний 

та на дифманометр мембранний  ДМ-3583-40 М (поз. 11-2, 12-2, 14-2, 16-2,   

17-2, 18-2, 19-2, 20-2, 21-2, 23-1, 25-2, 27-2) без шкальний,  який перетворює 

величину перепаду тиску в уніфікований вихідний сигнал, який є вхідним 

сигналом на наступний прилад - показуючий та реєструючий автоматичний 

прилад слідкуючого урівноваження марки РП 160 – 30 (поз. 9-3, 10-3, 11-3,   

12-3, 13-3, 14-3, 15-3, 16-3, 17-3, 18-3, 19-3, 20-3, 21-3, 22-3, 23-3, 24-3, 25-3, 

26-3, 27-3, 28-3). В якості приладу контролю та регулювання в контурах 

використовується електричний ПІД – регулятор марки МТМ 620, сигнал з 

якого подається на виконавчий механізм МЕО-40/10 (поз. 10-4, 13-4, 15-4,     

22-4, 24-4, 26-4), що змінює витрату газу при подачі в певний аппарат. 

4.3.3 Контроль та регулювання концентрації 

Для контролю концентрації створили контури автоматизації 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 36, 37, в яких використали газосигналізатор типу TXC-1 який 

складається з чутливого елементу (поз. 29-1, 30-1, 31-1, 32-1, 33-1,  34-1, 35-1, 

36-1, 37-1)  та показуючого приладу (поз. 29-2, 30-2, 31-2, 32-2, 33-2, 34-2, 35-

2, 36-2, 37-2). 

4.3.4 Сигналізація концентрації шкідливих речовин в приміщенні 

Для сигналізації про перевищення ГДК шкідливих речовин в 

приміщенні (вінілхлориду) розроблено контур автоматизації 38, в який 

входить стаціонарна система автоматичного контролю загазованості марки 

ИГС-98(поз. 38-1, 38-2), що складається з  датчику, розташованому на стелі 

цеху отримання вінілхлориду та пульту на 4 канали, розташованого на щиті 

керування . 
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Розроблена схема автоматизації забезпечує проведення процесу в 

регламентованому режимі. 
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5 Економіко - організаційні розрахунки процесу виробництва 

вінілхлориду гідрохлоруванням ацетилену 

Промислове виробництво вінілхлориду входить у першу десятку 

виробництва продуктів основного органічного синтезу, при цьому майже весь 

вироблений обсяг використовується для подальшого синтезу 

полівінілхлориду (ПВХ), мономером якого і є вінілхлорид. 

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 

гідрохлорування ацетилену є розрахунок його основних техніко – економічних 

показників, за якими можна буде зробити висновки щодо доцільності 

підприємства [17]. 

5.1 Теоретичні відомості для техніко – економічного обґрунтування 

процесу виробництва вінілхлориду гідрохлоруванням ацетилену 

 

Виробничий процес – єдність живої праці, засобів праці, предметів 

праці, зосереджених у просторі і часі для виготовлення продукції або 

виконання робіт. 

Види виробничих процесів [17]: 

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); 

3. бічні – виробництво продукції з відходів основного виробництва; 

4. підсобні – не мають безпосереднього відношення до виробництва 

продукції, обслуговують допоміжні. 
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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 [17]: 

 будівлі і споруди; 

 машини і обладнання; 

 транспорт; 

 виробничий і господарський інвентар (вартістю понад 10000 грн. та 

терміном служби більше 1 року); 

 нематеріальні активи (права, ліцензії, сертифікати). 

Основні засоби поділяються на пасивні і активні: 

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 чотирма вартостями: 

1. повна початкова вартість (Фпп) – 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: 

2. відновлювальна вартість (Фвідн) – вартість, яку необхідно додати на 

момент переоцінки основних засобів для відновлення їх до початкового 

робочого стану; 
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3. залишкова вартість (Фза) – різниця між ФПП та нарахованим зносом 

основних засобів: 

4. 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 [14]. 

 де К – витрати на капремонт за час Тесплуат – 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 [14]: де А – амортизація основних засобів, ОбЗ – 

оборотні засоби 

Норма амортизації  ̶ це відсоток амортизаційних відрахувань від 

балансової вартості основних засобів. 

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.  
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Оборотні засоби – це зазначені об’єкти. 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 [17]: 

 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: 

  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: 

 капіталовкладення: 

 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. 

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 [14]. 

де А - амортизаційні відрахування; 

     Зсир, Зелектр - витрати на сировину, обладнання та електроенергію відповідно; 

     ФОП - фонд оплати праці: 

де ЗП - заробітня плата ― ціна, що сплачується за використану працю, 

грошова вартість робочої сили; 
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     Нарахування - сума коштів, яку підприємство обов’язково сплачує до 

державних засобів соціальнного захисту (37%). 

 ціна; 

 прибуток ― абсолютна величина, що характеризує доцільність 

існування підприємства: 

 рентабельність ― показник ефективності роботи підприємства, 

характеризує ефективність повернення вкладених коштів. 

 економічна ефективність: 

 період повернення капіталовкладень: 

Кадри характеризуються показниками [17]: 

Чисельність явочна ― максимально допустима чисельність працівників 

необхідних для виконання відповідного обсягу робіт і повної комплектації 

робочих місць протягом робочої зміни. 

 де В - запланований випуск продукції за певний період; 

       Нв - норма виробітку; 

     Квн - коефіцієнт виконання норми; 

     Кпн - коефіцієнт перегляду норм у поточному періоді. 

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. 

 де Ч - чисельність персоналу, зайнята на випуск певної продукції; 

       Т - період часу, за який випускається дана продукція. 

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. де 
рік

підпТ  - 

тривалість роботи підприємства за рік; 

     
рік

працТ  - тривалість роботи працівника за рік. 
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5.2 Техніко – економічні показники виробництва вінілхлориду  
 
 Послідовний рух предметів праці – це ВРПП, під час якого обробка 

сировини проводиться послідовно на кожній стадії з наступною передачею на 

чергову стадію. Розрахуємо тривалість виробничого циклу, якщо за 

виробничий цикл підприємства виготовляється 1 тонна готової продукції. 

Процес виробництва вінілхлориду характеризується виключно обробкою 

вхідної суміші, яка послідовно проходить через всі апарати схеми. Тому для 

даного виробництва доцільно використати послідовний ВРПП. 

Виробництво вінілхлориду включає виконання наступних операцій: 

1. Завантаження вихідного продукту- 5хв. 

2. Охолодження газу – 10 хв. 

3. Сушіння ацетилену – 5 хв. 

4. Сушіння ацетилену – 5 хв. 

5. Змішування ацетилену з хлороводнем – 5 хв. 

6. Проходження реакції в реакторі- 25 хв. 

7. Охолодженння газової суміші- 10 хв. 

8. Очищення газу – 5 хв. 

9. Очищення газу – 5 хв. 

10.  Очищення газу – 5 хв. 

11.  Осушення газу – 10 хв. 

12.  Зменшення тиску газу до 07-08 МПа – 5 хв. 

13. Очищення від тяжколетючих фракцій – 5 хв. 

14.  Очищення від легколетючих фракцій – 5 хв. 

15.  Вивантаження готової продукції – 5 хв. 

Розрахуємо тривалість виробничого циклу: 

Розрахуємо кількість циклів за одну зміну 6 год. 

Тобто маємо повних 3 цикла за зміну 6 год. 

Отже, за одну зміну підприємство виробляє 3 тонни готової продукції, 

за день – 12 тонн, за рік – 4380 тонн. 
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Виробничий цикл для процесу гідрохлорування ацетилену зображений 

на рисунку 5.1 

Рисунок 5.1 - Виробничий цикл послідовного типу 

  Так як маємо ВРПП послідовного типу, і ми маємо 5 змін, то достатньо 

по 1 працівнику на кожну зміну. Перелік осіб, що працюють в даному 

відділенні наведено в таблиці 5.1. Тобто, явочна чисельність персоналу: Чяв = 

16 осіб. Згідно з відомими нормами технічного проектування режим роботи 

працівника в умовах безперервного робочого тижня характеризується 6-ти 

годинною робочою зміною, оскільки в цеху отримання вінілхллориду є 

шкідливі умови праці.  

Таблиця 5.1 – Персонал підприємства 

На виробництві обовязковими працівниками, які необхідні для виконання 

відповідного обсягу робіт і повної комплектації робочих місць протягом зміни, 

є: начальник зміни, апаратник та слюсар-механік. На підставі цього приймаємо 

Чяв =3 особи. 

Графік змін на підприємстві: 1-а зміни: 6.00-12.00; 2-а зміна: 12.00 -

18.00; 3-я зміна: 18.00- 00.00; 4-а зміна: 00.00- 6.00. 

Для забезпечення безперервності виробництва необхідно 5 бригад. 

Складемо графік змінності (таблиця 5.2). 

Таблиця 5.2 - Графік змінності основних виробничих працівників  

Знаходимо фактичний відпрацьований час кожним працівником: 

де Тзм.об. – змінооборот, днів; Твих. - кількість вихідних; Твідп. - відпустка. 

Розраховуємо чисельність персоналу за списком: 

Розрахуємо фонд оплати праці: 

Відрахування на соціальні заходи здійснюються за встановленим 

законодавством ставками від витрат на оплату праці і складає 22%. 

Затрати на сировину зручно привести у вигляді таблиці 5.3. 

Таблиця 5.3 - Розрахунок вартості сировини для виробництва 

вінілхлориду 
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Річні затрати на сировину та реагенти: 
Витрати на електроенергію. Розрахуємо витрати на електроенергію за 

нерегульованим тарифом, тариф за приєднану потужність: Тпр 2 грн/кВт; 

Потужність обладнання: Ноб 60 кВт/т; Освітлення цілодобове: Нос

30 кВт/добу. 

Підприємство працює цілодобово 365 днів на рік. Річні витрати на  

електроенергію:  Витрати на опалення цеху. Загальна площа: 1500 м2; тарифна 

ставка на опалення: 32,97 грн../м2 міс; Сезон опалення: 6 місяців           

Амортизаційні відрахування. Здійснюються за прийнятими методами і 

нормами. 

Таблиця 5.4 - Розрахунок вартості ОЗ підприємства з виробництва 

вінілхлориду 

Продовження таблиці 5.4 

Сумарна вартість основних фондів: 

Розраховуємо величину амортизаційних відрахувань: 

Cумарні цехові витрати наведено у таблиці 5.2.5. 

Таблиця 5.5- Сумарні затрати цеху гідрохлорування ацетилену 

Продовження таблиці 5.5 

Ціна реалізації кінцевої продукції, розрахуємо ціну річного випуску 

продукції: 

Визначаємо прибуток підприємства: 

Рентабельність підприємства:  

Коефіцієнт економічної ефективності:  

 

Період повернення капіталовкладень:                   

Фондовіддача основних засобів виробництва:    
Фондоємність: 
Фондоозброєність персоналу: 

Зведемо всі розраховані в розділі 5.2 показники до таблиці 5.6 
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Таблиця 5.6 - Основні техніко - економічні показники підприємства з 

виробництва вінілхлориду 

За знайденими техніко-економічними показниками можна зробити 

висновок, що дане підприємство є прибутковим. 

  



 

  
Вик Арк. № докум Підпис Дата 

Арк 

40 ХА 3126 1490 001 ПЗ 

5.3 Техніко – економічні показники виробництва вінілхлориду 
традиційним методом  
 Послідовний рух предметів праці – це ВРПП, під час якого обробка 

сировини проводиться послідовно на кожній стадії з наступною передачею на 

чергову стадію. Розрахуємо тривалість виробничого циклу, якщо за 

виробничий цикл підприємства виготовляється 1 тонна готової продукції. 

Процес виробництва вінілхлориду характеризується виключно обробкою 

вхідної суміші, яка послідовно проходить через всі апарати схеми. Тому для  

даного виробництва доцільно використати послідовний ВРПП. 

Виробництво вінілхлориду включає виконання наступних операцій: 

1. Завантаження вихідного продукту- 10 хв. 

2. Охолодження газу – 15 хв. 

3. Сушіння ацетилену – 10 хв. 

4. Сушіння ацетилену – 10 хв. 

5. Змішування ацетилену з хлороводнем – 10 хв. 

6. Проходження реакції в реакторі- 35 хв. 

7. Охолодженння газової суміші- 15 хв. 

8. Очищення газу – 10 хв. 

9. Очищення газу – 10 хв. 

10.  Очищення газу – 10 хв. 

11.  Осушення газу – 15 хв. 

12.  Зменшення тиску газу до 07-08 МПа – 5 хв. 

13. Очищення від тяжколетючих фракцій – 10 хв. 

14.  Очищення від легколетючих фракцій – 10 хв. 

15.  Вивантаження готової продукції – 5 хв. 

Розрахуємо тривалість виробничого циклу: 

Розрахуємо кількість циклів за одну зміну 6 год. 

Тобто маємо повних 2 цикла за зміну 6 год. 

Отже, за одну зміну підприємство виробляє 2 тонни готової продукції, 

за день – 8 тонн, за рік – 2920 тонн. 
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Виробничий цикл для процесу гідрохлорування ацетилену зображений 

на рисунку 5.2 

Рисунок 5.2 - Виробничий цикл послідовного типу 

  Так як маємо ВРПП послідовного типу, і ми маємо 5 змін, то достатньо 

по 1 працівнику на кожну зміну. Перелік осіб, що працюють в даному 

відділенні наведено в таблиці 5.7. Тобто, явочна чисельність персоналу: Чяв = 

16 осіб. Згідно з відомими нормами технічного проектування режим роботи  

працівника в умовах безперервного робочого тижня характеризується 6-ти 

годинною робочою зміною, оскільки в цеху отримання вінілхллориду є 

шкідливі умови праці.  

Таблиця 5.7 – Персонал підприємства 

На виробництві обовязковими працівниками, які необхідні для виконання 

відповідного обсягу робіт і повної комплектації робочих місць протягом зміни, 

є: начальник зміни, апаратник та слюсар-механік. На підставі цього приймаємо 

Чяв =5 особи. 

Графік змін на підприємстві: 1-а зміни: 6.00-12.00; 2-а зміна: 12.00 -

18.00; 3-я зміна: 18.00- 00.00; 4-а зміна: 00.00- 6.00. 

Для забезпечення безперервності виробництва необхідно 5 бригад. 

Складемо графік змінності (таблиця 5.8). 

Таблиця 5.8 - Графік змінності основних виробничих працівників  

Знаходимо фактичний відпрацьований час кожним працівником: 

де Тзм.об. – змінооборот, днів; Твих. - кількість вихідних; Твідп. - відпустка. 

Розраховуємо чисельність персоналу за списком: 

Розрахуємо фонд оплати праці: 

Відрахування на соціальні заходи здійснюються за встановленим 

законодавством ставками від витрат на оплату праці і складає 22%. 

Затрати на сировину зручно привести у вигляді таблиці 5.9. 

Таблиця 5.9 - Розрахунок вартості сировини для виробництва 

вінілхлориду 
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Річні затрати на сировину та реагенти:  
Витрати на електроенергію. Розрахуємо витрати на електроенергію за 

нерегульованим тарифом, тариф за приєднану потужність: Потужність 

обладнання: Освітлення цілодобове:  

Підприємство працює цілодобово 365 днів на рік. Річні витрати на  

електроенергію: 

       Витрати на опалення цеху. Загальна площа: 1500 м2; тарифна ставка на 

опалення: 32,97 грн./м2 міс; Сезон опалення: 6 місяців 

Амортизаційні відрахування. Здійснюються за прийнятими методами і 

нормами. 

Таблиця 5.10 - Розрахунок вартості ОЗ підприємства з виробництва 

вінілхлориду 

Продовження таблиці 5.10 

Сумарна вартість основних фондів: 

Розраховуємо величину амортизаційних відрахувань: 

Cумарні цехові витрати наведено у таблиці 5.11. 

Таблиця 5.11 - Сумарні затрати цеху гідрохлорування ацетилену 

Продовження таблиці 5.11 

Ціна реалізації кінцевої продукції, розрахуємо ціну річного випуску 

продукції: 

Визначаємо прибуток підприємства: 

Рентабельність підприємства:  

Коефіцієнт економічної ефективності:  

Період повернення капіталовкладення          

Фондовіддача основних засобів виробництва:  
Фондоємність: 
Фондоозброєність персоналу: 

Зведемо всі розраховані в розділі 5.3 показники до таблиці 5.12 

Таблиця 5.12 - Основні техніко - економічні показники підприємства з 

виробництва вінілхлориду традиційним методом 
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За знайденими техніко-економічними показниками можна зробити 

висновок, що дане підприємство є збитковим і збанкрутується  протягом 4.5 

років . 

3.4 Економічний ефект від запровадження комп`ютерно розрахованого 

обладнання порівняно з традиціним. 

Економічний ефект – корисний результат економічної діяльності, що 

вимірюється як різниця між грошовими доходами від такої діяльності та 

грошовими витратами на її здійснення.  

Таблиця 5.13 – Порівняльна характеристика основних техніко - 
економічних показників підприємства з виробництва вінілхлориду методами з 
комп’ютерно розрахованим обладнанням та традиційним методом  
 Висновок: При використанні комп’ютерно розрахованого обладнання 

ми збільшуємо кількість випуску річної продукції, зменшуємо собівартість 

продукції. Традиційний метод на даному етапі розвитку промисловості став 

збитковим повністю у зв’язку з збільшенням тарифів, подорожчання апаратів 

та сировини. Також він вимагає більше працівників. В той час підприємство з 

комп’ютерно розрахованим обладнанням має рентабельність 28%, а окупиться 

протягом 3.8 років. Економічний ефект від запровадження нових технологій 

становить . 
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6 Охорона праці 

Технологічний об’єкт, що розглядається- виробництво вінілхлориду з 

ацетилену, яке містить в обігу шкідливі, вибухонебезпечні речовини. Також в 

даному об’єкті передбачено використання електроенергії та теплової енергії. 

Всі проектні рішення прийнято із урахуванням вимог охорони праці. На основі 

аналізу шкідливих і небезпечних факторів розроблені заходи щодо створення 

здорових умов праці та пожежної безпеки.  

6.1 Виявлення та аналіз шкідливих та небезпечних виробничих 

факторів на об’єкті, що проектується 

6.1.1 Повітря робочої зони 

  Роботи, які виконуються в цеху по важкості відносяться до категорії ІІа 

. Санітарні та фактичні норми параметрів мікроклімату для робіт, які 

виконуються в приміщенні наведені в таблиці 6.1. 

 Таблиця 6.1– Санітарні норми параметрів мікроклімату цеху 

 З  метою забезпечення нормативних рівнів параметрів мікроклімату 

і чистоти робочої зони передбачені наступні засоби та заходи: механізація і 

автоматизація тяжких і праце містких робіт; дистанційне управління 

процесами й апаратами; раціональне розміщення устаткування, агрегатів і т.п.; 

наявність теплоізоляції устаткування, агрегатів, комунікації й інших джерел, 

що випромінюють на робочих місцях тепло. 

   В таблиці 6.2 приведено приведено санітарну характеристику 

підприємства цеху гідрохлорування ацетилену: 

Таблиця 6.2 –  Санітарна характеристика виробництва 

6.1.2 Виробниче освітлення 

Згідно  ДБН В.2.5-28-06, роботи в цеху за зоровими умовами відносяться 

до розряду VІІІ-б. 

У приміщенні цеху передбачено використання природного, штучного,  

суміщеного та локалізованого освітлення.  
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Природне освітлення являє собою комбіновану систему поєднання 

верхнього й бокового освітлення. Штучне освітлення представлене системою, 

в якій світильники розміщують у верхній зоні приміщення. 

 У таблиці 6.3 наведені санітарно-гігієнічні норми параметрів 

освітлення. 

Таблиця 6.3 – Норми штучного освітлення коефіцієнта природної 

освітленості КПО виробничих приміщень 

Проектом передбачені наступні системи освітлення за функціональним 

призначенням: робоче, аварійне, евакуаційне, ремонтне, охоронне. Для  

виконання ремонтних робіт проектом передбачені переносні електричні 

світильники. При відключенні робочого освітлення передбачається система 

аварійного освітлення.  

У вибухонебезпечних зонах проектом передбачене використання 

пилозахищених люмінесцентних світильників. Для виміру й контролю 

освітленості в приміщеннях застосовують люксметри Ю-117 з періодичністю  

виміру 1 раз на рік і після ремонту освітлювальних установок та заміни ламп. 

Окрім виробничого цеху, на виробництві наявний цех операторів 

АСУТП, схема якого наведена на рисунку 6.1. Площа цього приміщення 

становить 15 м2. В цьому приміщенні розташовані два автоматичних робочих 

місця (АРМ) оператора – технолога, обладнані ЕОМ.  

Рисунок 6.1– Схема операторної кімнати виробництва 

Перевіряємо освітленість робочого місця оператора ЕОМ на 

відповідність розряду зорової роботи. За даними вимірювань рівень природної 

освітленості поверхні, де розташовано ЕОМ, складає 200 лк за освітленості тієї 

же поверхні відкритим небосхилом в 20000 лк, тобто КПО=1%, що не 

відповідає нормативному КПО. 

Розрахунок штучного освітлення проведемо для кімнати площею 15м2, 

ширина A якої складає 3м, довжина B – 5м, висота - 3м. Скористаємося 

методом використання світлового потоку . Для визначення потрібної 
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 кількості світильників, які повинні забезпечити нормований рівень 

освітленості, визначимо світловий потік, що падає на робочу поверхню за 

формулою :                                           

      де F - світловий потік, що розраховується, Лм; 

E – нормована мінімальна освітленість, Лк; Е = 300 Лк; 

S – площа освітлюваного приміщення (у нашому випадку S=15м2); 

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 (ρст.) і стелі (ρстелі)), значення коефіцієнтів 

дорівнюють ρст = 50% і ρстелі = 50%. 

Обчислимо індекс приміщення за формулою:  

Підставимо всі значення у формулу для визначення світлового потоку: 

Для освітлення використані люмінесцентні лампи типу ЛБ-40, світловий 

потік яких F = 3120 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 НОДЛ. Кожен 

світильник комплектується двома лампами. Тобто необхідно використовувати  

2 світильники із 2 працюючими лампами в них. 

Схема розташування світильників в операторській (приміщення на 

рисунку 6.2) зображена на рисунку 6.2. 

Рисунок 6.2 – Схема розташування світильників в приміщенні 

6.1.3 Захист від виробничого шуму й вібрацій 

Джерелами вібрацій на виробництві, що проектується, є наступне 

устаткування: електродвигуни, вентилятори. Джерелами шумів на 

виробництві є реактор, сепаратори, ректифікаційні колони, скруббери. 
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У виробничих приміщеннях прийнята, норма рівня звуку становить 80 

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.  

Для захисту від виробничого шуму на підприємстві передбачені 

звукоізоляційні пристрої: перегородки, екрани й об'ємні звуко поглиначі у 

вигляді перфорованих кубів і куль, підвішених над устаткуванням, які 

спричиняють шум. Щоб знизити рівень вібрації під вібруюче устаткування 

встановлюють амортизатори, виготовлені зі сталевих пружин . 

В якості індивідуальних засобів захисту від шуму передбачено м’які 

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

спеціальними віброзахисними вставками.  

Для захисту від вібрацій що передаються через ноги передбачено взуття 

товстою резиновою підошвою. Для вимірювання шуму та вібрації 

використовується вимірювач марки ВШВ-003. 

6.1.4 Електробезпека 

Електричне устаткування на виробництві живиться від трифазної 

чотирьохпровідної електричної мережі змінного струму промислової частоти 

напругою 380/220 В з глухозаземленою нейтраллю. Для змінного струму із 

частотою 50 Гц гранично припустимі значення напруги дотику й струму, що 

проходить через тіло людини, при аварійному режимі; при нормальному 

режимі роботи електричного обладнання. 

Порівняємо розрахункове значення із гранично допустимим значенням 

струму: 

 

Таблиця 6.4 – Класифікація приміщень по ступеню небезпеки враження 

електричним струмом 

Для забезпечення електробезпеки передбачені наступні технічні заходи й 

засоби: занулення, захисне відключення, мала напруга, ізоляція 
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струмоведучих частин, електричний поділ мереж, знаки безпеки, 

огороджувальні пристрої, блокування, попереджувальна сигналізація, 

попереджувальні плакати. Також використовується подвійна ізоляція. 

У виробничих приміщеннях передбачена періодична перевірка вибраних 

типів проводів, освітлювальної арматури, пускачів електродвигунів та іншого 

електроустаткування. 

Для забезпечення індивідуального захисту використовують діелектричні 

рукавички, інструменти з ізолюючими рукоятками, покажчики напруги, 

діелектричні калоші, ізолюючі підставки, гумові килимки, тимчасові 

огородження, захисні окуляри. Для запобігання прямих ударів блискавки 

споруди захищені стрижневими блискавковідводами. Електричне обладнання 

закритого типу, яке встановлюють на заводі, має пило- та вологонепроникне 

виконання . 

6.1.5 Безпека технологічних процесів та обслуговування  обладнання 

Вінілхлорид вибухонебезпечний та має токсичність середньої сили, тому 

необхідно дотримуватися правил техніки безпеки при роботі з ним. 

Для запобігання небезпечних ситуацій виконуються основні правила  

всіма робітниками, які працюють з вінілхлоридом. Роботи з вінілхлоридом 

являються роботами  підвищеної небезпеки. Щоб виконувати роботи з 

вінілхлоридом допускаються особи , які досягли 18-років; пройшли  

спеціалізований медичний огляд та не мають медичних протипоказань;  

пройшли навчання, інструктаж з питань охорони праці. Працівники, які 

працюють з вінілхлоридом, повинні вміти користуватися засобами захисту.  

При роботі з вінілхлоридом він надає токсичний вплив на організм людини, 

викликаючи ураження центральної нервової системи, опорно рухового 

апарату, системне ураження сполучної тканини, мозку, серця. Вражає печінку, 

викликаючи онкологічні захворювання. Вінілхлорид володіє токсичністю 

середньої сили. Симптоми, викликані його дією, в основному схожі з  

симптомами дії наркотичних речовин. Отруєння при вдиханні вінілхлориду в 

невеликих концентраціях супроводжується порушенням координації рухів, 
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неповним наркозом і втратою рівноваги . При великих концентраціях настає 

втрата свідомості, супроводжувана конвульсіями, і, нарешті, глибоким 

наркотичним сном з повною нерухомістю. Дихання змінюється від швидкого 

переривчастого на початку наркозу до повільного неглибокого. Слід мати на 

увазі, що газ важчий за повітря і може викликати задуху в погано 

провітрюваних або замкнутих приміщеннях . 

   Для виконання роботи вживаються наступні заходи: 

• Увімкнути загально обмінну припливно-витяжну вентиляцію. 

• Здійснюється перевірка наявності спеціалізованого захисту; 

працездатність обладнання. При виявленні несправностей обладнання та 

засобів захисту сповіщається керівництву; 

• При транспортуванні вінілхлориду виключити попадання його  у 

виробниче і навколишнє середовище. Вінілхлорид зберігається у балонах з 

присутністю інгібатора; 

• Так як вінілхлорид може виклика ти задуху в погано  провітрюваному  

приміщенні, воно обладнане вентиляцією; 

• Після закінчення роботи прибрати місце а залишок не використаної 

сировини здається на склад  . 
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6.2 Пожежна безпека 

На виробництві, що проектується, можливими джерелами пожежі є 

перенавантаження електроустаткування, нагріті стінки обладнання, іскри 

електрообладнання та від тертя деталей машин, виникнення електричної дуги 

при обриві ланцюгів високої напруги, перегріву електроустаткування. 

У додаток Д наведені показники пожежо- і вибухонебезпечності речовин 

і матеріалів і класифікація цеху за пожежо- і вибухонебезпечністю . При 

проектуванні цеху передбачені запобіжні заходи: розділення споруди 

протипожежними перекриттями на відсіки, обладнання протипожежних 

перешкод у вигляді гребенів, козирків, бортиків, між будинками передбачені 

протипожежні розриви 10 м, протипожежний водопровід, пожежні крани, 

ємності з піском і пожежні щити, вогнегасники типу ВВ, ВХП; змонтована 

автоматична пожежна сигналізація, захист ізоляції від теплового, механічного 

впливу.  

Для підігрівачів передбачено застосування запобіжних пристроїв 

(мембран, клапанів). Всі електроустановки оснащені плавкими запобіжниками 

від струмів короткого замикання.  

Встановлюється охоронно - пожежна сигналізація автоматичного типу. 

Перед початком роботи трубопроводи будуть продуватись повітрям з 

перевіркою результатів продувки. Для захисту електроустаткування від 

загоряння використовують регулярне технічне обслуговування, фарбування 

електроустаткування негорючими матеріалами .  
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ВИСНОВКИ 
 

В даному дипломному проекті був розглянутий процес отримання 

вінілхлориду з ацетилену 

Було вирішено наступні задачі: 

1. Проаналізовано технологічні особливості виробничого процесу 

гідрохлорування ацетилену до вінілхлориду.  

2. Розраховано матеріальний баланс схеми процесу отримання вінілхлориду. 

А саме було розроблено технологічну схему в Chemcad 6.3 і за допомогою 

неї пораховано матеріальний баланс: на вході та на виході масова витрата 

всіх речовин становить 1050 м3/год, отже матеріальний баланс пораховано 

правильно. 

3. Відповідно до технічного завдання розроблено обчислювальний модуль 

для проектного розрахунку основних конструктивних параметрів реактора 

гідрохлорування ацетилену. Було розроблено програмний модуль для 

вирішення даної задачі  в середовищі С++ CLR і вирішено дану задачу в 

середовищі MathCad 14. Визначено, що для ступеня перетворення 

ацетилену 98,6%,  довжина реактора становить 5.1 м. 

4. Розроблено схему автоматизації процесу отримання вінілхлориду, 

підібрані необхідні технічні засоби автоматизації. 

5. Виявлено та проаналізовано шкідливі та небезпечні виробничі фактори, 

визначено шляхи їх усунення. 

6. Розраховано техніко – економічні показники виробничого процесу 

гідрохлорування ацетилену, за якими визначено, що дане виробництво є 

доцільним, також було розрахований економічний ефект від 

запровадження автоматизації. 
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Додатки 

Моделювання реактору гідрохлорування ацетилену 

Додаток А 
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Блок-схема обчислювального модуля 

Додаток Б 
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Програмний код обчислювального модуля 

Додаток В 

#pragma endregion 
    double F(double x, double y, double xC2H2, double alfa, double p, 
double cc2h2, double u0, double K, double k){ 
     return (k*((1 - y)*(alfa - y)*p*p) / (((1 + alfa - y)*((K + 
(K + p)*(alfa - y))))) / (cc2h2*u0)); 
    } 
    double F1(double x, double y, double xC2H2, double alfa, double p, 
double cc2h2, double u0, double K, double k, double kt, double f, double t1, double t2, 
double dh){ 
     return (dh*(k*(((1-xC2H2)*(alfa-xC2H2)*p*p)/((1+alfa-
xC2H2)*((K+(K+p)*(alfa-xC2H2)))))/(cc2h2*u0*((0.3178*alfa*-0.1616+0.4660)/(1+alfa-
xC2H2)))))-kt*f*(y-t2); 
    } 
    double F2(double x, double y, double kt, double f, double t1, double 
t2){ 
     return (kt*f*(t1 - y)); 
    } 
 private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  
e) { 
  double t1 = double::Parse(T11->Text), t2 = double::Parse(T22->Text), alfa = 
double::Parse(Alfa->Text), p = double::Parse(PP->Text), kt = double::Parse(Kt->Text); 
  double dh = double::Parse(dH->Text), f = double::Parse(ff->Text), u0 = 
double::Parse(uu->Text), cc2h2 = double::Parse(c2c->Text), xc2h2 = double::Parse(xc0-
>Text); 
  double l = double::Parse(l0->Text); 
  double k1 = pow(10, -4)*exp(9800 / (8.31*t1)), k2 = 6 * pow(10, -
4)*exp(8200 / (8.31*t1)), k3 = 5.9*pow(10, 5)*exp(-2800 / (8.31*t1)), K = 1 / k2, k = 
(k3*k1) / k2; 
  double ha = 0.4; 
  int a = 0, b = l; 
  int t = (b - a) / ha; 
  double ppp = 0; 
  Таблиця1 = gcnew DataTable(); 
  dataGridView1->DataSource = Таблиця1; 
  Таблиця1->Columns->Add("Довжина реактора"); 
  Таблиця1->Columns->Add("Ступінь перетворення ацетилену"); 
  Таблиця1->Columns->Add("Температура Хлодоагенту"); 
  Таблиця1->Columns->Add("Температура реакційної суміші"); 
  array<double>^ dataX1(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ dataY1(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ dataY11(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ datak11(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ dataK21(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ dataK31(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ dataK41(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ datadY1(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ dataX2(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ dataY2(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ dataY12(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ datak12(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ dataK22(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ dataK32(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ dataK42(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ datadY2(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ dataX3(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ dataY3(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ dataY13(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ datak13(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ dataK23(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ dataK33(gcnew array<double>(t + 1)); 
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  array<double>^ dataK43(gcnew array<double>(t + 1)); 
  array<double>^ datadY3(gcnew array<double>(t + 1)); 
  dataY1[0] = xc2h2; 
  dataY2[0] = t1; 
  dataY3[0] = t2; 
  for (int i = 0; i <= t - 1; i++) 
  { 
 
   datak11[i] = ha*F(ppp, dataY1[i], dataY1[i], alfa, p, cc2h2, u0, K, 
k); 
   dataK21[i] = ha*F(ppp + ha / 2, dataY1[i] + datak11[i] / 2, 
dataY1[i], alfa, p, cc2h2, u0, K, k); 
   dataK31[i] = ha*F(ppp + ha / 2, dataY1[i] + dataK21[i] / 2, 
dataY1[i], alfa, p, cc2h2, u0, K, k); 
   dataK41[i] = ha*F(ppp + ha, dataY1[i] + dataK31[i], dataY1[i], alfa, 
p, cc2h2, u0, K, k); 
   datadY1[i] = (datak11[i] + 2 * dataK21[i] + 2 * dataK31[i] + 
dataK41[i]) * 1 / 6; 
 
   datak12[i] = ha*F1(ppp, dataY2[i], dataY1[i], alfa, p, cc2h2, u0, K, 
k, kt, f, dataY2[i], dataY3[i], dh); 
   dataK22[i] = ha*F1(ppp + ha / 2, dataY2[i] + datak12[i] / 2, 
dataY1[i], alfa, p, cc2h2, u0, K, k, kt, f, dataY2[i], dataY3[i], dh); 
   dataK32[i] = ha*F1(ppp + ha / 2, dataY2[i] + dataK22[i] / 2, 
dataY1[i], alfa, p, cc2h2, u0, K, k, kt, f, dataY2[i], dataY3[i], dh); 
   dataK42[i] = ha*F1(ppp + ha, dataY2[i] + dataK32[i], dataY1[i], alfa, 
p, cc2h2, u0, K, k, kt, f, dataY2[i], dataY3[i], dh); 
   datadY2[i] = (datak12[i] + 2 * dataK22[i] + 2 * dataK32[i] + 
dataK42[i]) * 1 / 6; 
 
   datak13[i] = ha*F2(ppp, dataY3[i], kt, f, dataY2[i], dataY3[i]); 
   dataK23[i] = ha*F2(ppp + ha / 2, dataY3[i] + datak13[i] / 2, kt, f, 
dataY2[i], dataY3[i]); 
   dataK33[i] = ha*F2(ppp + ha / 2, dataY3[i] + dataK23[i] / 2, kt, f, 
dataY2[i], dataY3[i]); 
   dataK43[i] = ha*F2(ppp + ha, dataY3[i] + dataK33[i], kt, f, 
dataY2[i], dataY3[i]); 
   datadY3[i] = (datak13[i] + 2 * dataK23[i] + 2 * dataK33[i] + 
dataK43[i]) * 1 / 6; 
 
   dataY1[i + 1] = dataY1[i] + datadY1[i]; 
   dataY2[i + 1] = dataY2[i] + datadY2[i]; 
   dataY3[i + 1] = dataY3[i] + datadY3[i]; 
 
  } 
  chart1->Titles->Add("Температури хлодоагенту та реакційної суміші від 
довжини реактора"); 
  chart2->Titles->Add("Залежнічть ступеню перетворення ацетилену від довжини 
реактора"); 
  chart2->Series["Ступінь перетворення"]->IsVisibleInLegend = true; 
  chart1->Series["Хлодоагент"]->IsVisibleInLegend = true; 
  chart1->Series["Реакційна суміш"]->IsVisibleInLegend = true; 
   for (int i = 0; i <= t; i++) 
   { 
    Таблиця1->Rows->Add(); 
 
 
    dataGridView1[0, i]->Value = ppp.ToString("F1"); 
    dataGridView1[1, i]->Value = dataY1[i].ToString("F3"); 
    dataGridView1[2, i]->Value = dataY2[i].ToString("F3"); 
    dataGridView1[3, i]->Value = dataY3[i].ToString("F3"); 
    ppp += ha; 
    chart1->Series["Хлодоагент"]->Points->AddXY(ppp, dataY3[i]); 
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chart1->Series["Реакційна суміш"]->Points->AddXY(ppp, dataY2[i]); 
    chart2->Series["Ступінь перетворення"]->Points->AddXY(ppp, 
dataY1[i]); 
 
   } 
  } 
 
  
private: System::Void тестToolStripMenuItem_Click(System::Object^  sender, 
System::EventArgs^  e) { 
 
 T11->Text = "100"; 
 T22->Text = "90"; 
 Alfa->Text = "1,4"; 
 PP->Text = "0,134"; 
 Kt->Text = "0,00004534"; 
 dH->Text = "-0,035"; 
 ff->Text = "40"; 
 uu->Text = "20"; 
 c2c->Text = "5"; 
 xc0->Text = "0"; 
 l0->Text = "8"; 
 
 
} 
}; 
} 

 

 

 

 
 

 


