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 РЕФЕРАТ 

Звіт про дипломну роботу містить 86 с., 31 рис., 19 табл., 3 додатків, 14 

джерел. 

 

СИНТЕЗ, МЕТАНОЛ, МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС, КОМП’ЮТЕРНИЙ 

РОЗРАХУНОК, СИНТЕЗ-ГАЗ, ПОЛИЧНИЙ КАТАЛІТИЧНИЙ РЕАКТОР, 

КОНТРОЛЬ ТА РЕГУЛЮВАННЯ. 

 

Мета і завдання дослідження – Мета досліджень полягає в  

моделюванні процесу виготовлення метилового спирту, розробці алгоритму 

розрахунку коефіцієнта перетворення від температури та його програмна 

реалізація. 

Об’єкт дослідження  комп’ютерне моделювання виготовлення 

метилового спирту з природнього газу.  

Предмет достідження – комп’ютерно-інтегровані технології 

моделювання процесу виготовлення метилового спирту з природнього газу. 

Користувач задає температуру на вході в реактор, температуру 

байпасного газу, обєм байпасного газу, час контакту з каталізатором, обєм 

газу на вході в реактор та діаметр реактору. За допомогою формул 

розраховуються конструктивні параметри реактору та залежність степені 

перетворення від температури. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

Отчет о дипломной работе содержит 86 ст., 31 рис., 19 табл., 3 

приложений, 14 источников. 

 

СИНТЕЗ, МЕТАНОЛ, МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС, КОМПЬЮТЕРНЫЙ 

РАСЧЕТ, СИНТЕЗ-ГАЗ, ПОЛОЧНЫЙ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ РЕАКТОР, 

КОНТРОЛЬ И РЕГУЛИРОВАНИЕ. 

 

         Цель и задачи исследования - цель исследований состоит в 

моделировании процесса изготовления метилового спирта, разработке 

алгоритма расчета коэффициента преобразования от температуры и его 

программная реализация. 

 Объект исследования  компьютерное моделирование изготовления 

метилового спирта из природного газа.  

Предмет достидження - компьютерно-интегрированные технологии 

моделирования процесса изготовления метилового спирта из природного 

газа. 

       Пользователь задает температуру на входе в реактор, температуру 

байпасного газа, объем байпасного газа, при контакте с катализатором, объем 

газа на входе в реактор и диаметр реактора. С помощью формул 

рассчитываются конструктивные параметры реактора и зависимость степени 

превращения от температуры. 
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ABSTRACT 

The report on the thesis contains  86 pages, 31 fig., 19 tables, 3 additions, 14 

sources. 

 

SYNTHESIS, METANOL, MATERIAL BALANCE, COMPUTER 

CALCULATION, SINTESIS-GAZ, SHELF CATALYTIC REACTOR, 

CONTROL AND REGULATION. 

 

        Purpose and objectives of the research - The purpose of the research is to 

model the process of manufacturing methyl alcohol, to develop an algorithm for 

calculating the coefficient of transformation from temperature and its software 

implementation. 

 Object of research  computer modeling of production of methyl alcohol 

from natural gas.  

Subject of the lecture - computer-integrated technologies for modeling the 

process of manufacturing methyl alcohol from natural gas. 

        The user specifies the temperature at the inlet to the reactor, the bypass gas 

temperature, the bypass gas volume, the contact time with the catalyst, the volume 

of gas at the inlet to the reactor, and the diameter of the reactor. The formulas 

calculate the design parameters of the reactor and the dependence of the degree of 

transformation on temperature. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

)(мcV  –  теплоємність газу; 

)(мD  – діаметр реактора; 

(%)G  –  продуктивність; 

)(мH кат – висота каталізатора; 

)(мH реактора  – висота реактора. 

)(одK с  – константа рівноваги;  

)( 1сk  – константа швидкості реакції;  

)(
3

год
мNad  – надлишкова витрата; 

)(МПаP  – тиск; 

)(кДжQ  –  тепловий ефект реакції; 

)( 3смR  – розчинність; 

)( CT   – температура; 

)(
3

год
мTan  – витрата танкових газів; 

)(
3

год
мV  – об’ємна витрата; 

(%)x  – степінь перетворення; 

)(с  – час контакту з каталізатором;  

)( CTад    – величина адіабатичного підігріву. 
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ВСТУП 

Процес моделювання використовується для проектування, розробки, 

аналізу та оптимізації технологічних процесів, таких як: хімічні заводи, 

хімічні процеси, екологічні системи, електростанції, складні виробничі 

операції, біологічні процеси і подібні до них технічні функції. 

Процес моделювання являє собою модель на основі подання хімічних, 

фізичних, біологічних та інших технічних процесів і поодиноких операцій в 

програмному забезпеченні. Основні передумови - глибоке знання хімічних і 

фізичних властивостей чистих компонентів і сумішей, реакцій, і 

математичних моделей, які, в поєднанні, дозволяють розрахувати процеси на 

комп'ютерах. 

Програмне забезпечення для моделювання процесу описує процеси в 

схемах послідовності операцій, де поодинокі операції, розташовані і з'єднані 

продуктом або потоками вихідних речовин. Програмне забезпечення 

повинно вирішити баланс маси і енергії, щоб знайти стабільну робочу точку. 

Метою моделювання процесу є знаходження оптимальних умов для 

досліджуваного процесу.  

Метиловий спирт (метанол, карбінол,деревний спирт) в наш час по 

значенню та масштабами виробництва являється одним з найважливіших 

багатотоннажних продуктів, які виготовляє сучасна хімічна промисловість. 

Він широко використовується для отримання формальдегідів (близько 50% 

від загального випуску), пластичних мас, синтетичних волокон, синтетичного 

каучуку (11%), використовується в ролі розчинника та ін. 

Дуже актуальним є пошук нових шляхів використання цього 

продуктузокрема, виробництво палива для електростанцій, перетворення 

метанолу в олефіни (широко використовуються для синтезу полімерів), 

здобуття метилового ефіру ( OHC 62 ) і біопаливо для транспорту (рідке 

біопаливо для двигунів внутрішнього згоряння), нові хімічні синтези на базі 
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метанолу, а також використання метанолу як одного з варіантів при освоєнні 

важкодоступних родовищ газу. 

Отримання метанолу можливе різними шляхами, але саме виробництво з 

природного газу використовується найчастіше, так як кількість та якість 

отримання цільового продукту найвища. Отже, розглянемо схему синтезу 

метанолу з природного газу при тиску 5 МПа, розрахуємо матеріальний 

баланс та розробимо математичну модель поличного каталітичного реактора, 

які підтвердять актуальність вибору саме цього типу виробництва, в зв’язку з 

можливістю отриманням 98% метанолу.   
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1 Теоретичні відомості про синтез метанолу 

1.1 Історичні відомості про метанол 

Метанол (метиловий спирт) – один з найважливіших по значенню та 

масштабах виробництва продукт, що виробляється хімічною промисловістю. 

У 60-х роках в Англії був розроблений синтез метанолу під тиском 5 

МПа на мідному низькотемпературному каталізаторі [1]. 

Протягом багатьох років вважалося, що в основі синтезу метанолу 

лежать каталітичні перетворення суміші оксиду (або двоокису) вуглецю з 

воднем, які протікають по рівняннях: 

2 3

2 2 3 2

CO+2H CH OH

CO +3H CH OH+H O




                                                                           (1.1)                                                                                                                                                       

В 1973–1975 р. в Інституті нафтохімічного синтезу АН СРСР А. Я. 

Розовским, Ю. Б. Каганом, А. Н. Башкіровим був запропонований і 

експериментально доведений принципово новий механізм синтезу метанолу, 

відповідно до якого на оксидних каталізаторах, у тому числі й на мідь-цинк-

алюмінієвому, метанол утворюється з двоокису, що присутній у вихідній 

суміші або утворюється за реакцією: 

2 2 2CO+H O CO +H                                                                                    (1.2)          

З урахуванням цього синтез метанолу із CO2 і Н2 можна представити в 

такий спосіб: 

2 2

2 2

+H O +3H

2 3
-H -H O

CO CO CH OH                                                                         (1.3)    

Єдиним виробником метанолу на сьогоднішній день в Україні 

залишається ЗАТ «Сіверодонецьке об'єднання «Азот» (м. Сіверодонецьк) – 

найбільше хімічне підприємство України[2], що випускає такі види товарної 

продукції, як аміак, азотні мінеральні добрива, органічні спирти і кислоти, 

товари побутової хімії, вироби з полімерів і полімерних плівок. 

Технологічний процес виробництва метанолу на підприємстві був 

розроблений Сіверодонецьким Державним підприємством «Хімтехнологія». 
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Основною сировиною для виробництва є: конвертований газ, отриманий 

методом каталітичної конверсії природного газу з водяною парою і киснем;  

газ, що є відходом виробництва оцтової кислоти; синтез-газ – відхід 

виробництва ацетилену. Технологічний процес виробництва метанолу 

заснований на здобутті метанолу з водню, оксиду і двоокису вуглецю під 

тиском не більше 5,3 МПа при температурі не більш 300 C . Синтез метанолу 

здійснюється на мідь-цинк-алюмінієвому каталізаторі. Процес проводиться 

без очищення початкового газу від ненасичених вуглеводнів (ацетилену, 

етилену), кисню і інших мікрочасток. Отриманий метанол-сирець піддається 

ректифікації із здобуттям метанолу ректифікату і метанолу-сирця, як відходу. 

 

 

1.2 Фізичні, хімічні та термодинамічні властивості метилового 

спирту 

Метиловий спирт, метанол OHCH 3  є одним з представників граничних 

одноатомних спиртів. У вільному стані в природі зустрічається рідко і в дуже 

невеликій кількості (наприклад, в ефірних маслах). Його похідні, навпаки, 

містяться в багатьох рослинних оліях (складні ефіри), природних барвниках, 

алкалоїдах (прості ефіри) і т.д. За звичайних умов це безбарвна, легко 

летюча, горюча рідина, інколи із запахом, що нагадує запах етилового 

спирту. На організм людини метанол діє п'янким чином і являється сильною 

отрутою, що викликає втрату зору і, в залежності від дози, смерть. 

Метанол за стандартних умов має незначний тиск насиченої пари. При 

підвищенні температури тиск насиченої пари різко збільшується. Так, при 

збільшенні температури з 10 до 60°С тиск насиченої пари підвищується від 

54,1 до 629,8 мм рт. ст., а при 100°С він складає 2640 мм рт. ст. 

вуглеводнями. Він добре поглинає пари води, двоокис вуглецю і деякі інші 

речовини. 
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Слід вказати на здатність метанолу добре розчиняти більшість відомих 

газів і пари. Так, розчинність гелію, неону, аргону, кисню в метанолі за 

стандартних умов вище, ніж розчинність їх в ацетоні, бензолі, етиловому 

спирті, циклогексані і т.д. Розчинність всіх цих газів при розбавленні 

метанолу водою зменшується. Високою розчинністю газів широко 

користуються в промисловій практиці, застосовуючи метанол і його розчини, 

як поглинач для витягання домішок з технологічних газів [1, 3]. 

У промислових умовах синтез метанолу протікає у присутності інертних 

до даного процесу газів (метан, азот). Вони в реакції не беруть участь і не 

роблять прямого впливу на рівновагу реакції утворення метанолу. Проте 

наявність їх в газі знижує парціальний (ефективний) тиск реагуючих 

речовин, що веде до зменшення рівноважного виходу метанолу.Тому 

концентрацію інертних компонентів необхідно підтримувати на 

мінімальному рівні. 

 На підставі викладеного слід зазначити, що синтез метанолу на 

каталізаторі, що складається з цинку та хрому, який працює при 360 – 380°С, 

доцільно проводити лише при тиску вище 200 2/ смкгс . На 

низькотемпературних каталізаторах, які використовуються в температурному 

інтервалі 220 – 280°С, можлива робота при тиску нижче 10  2/ смкгс , 

причому, чим нижче температура, тим нижче може бути і тиск синтезу. 

Термодинамічні розрахунки показують, що при атмосферному тиску 

вихід метанолу становить лише 2%, але він помітно зростає зі збільшенням 

тиску й уже при 6,8 МПа й 300°С досягає 100%. Але практичні виходи, 

сильно відрізняються від розрахункових. На рисунку 1.1 наведена залежність 

рівноважного ступеня перетворення СО від тиску при синтезі метанолу на 

звичайних цинк-хромових каталізаторах. Так як утворення метанолу із 

синтез-газу є надзвичайно екзотермічною реакцією (110,8 кДж/моль), то 

константа рівноваги з підвищенням температури падає. 



14 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Залежність рівноважного ступеня перетворення СО від тиску 

 

При зміні температури синтезу від 180°С до 300°С і тиску 4,9 МПа 

рівноважна концентрація метанолу зменшується майже у сім разів, і 

найбільш різко при температурі вище 240°С. У зв’язку з ендотермічним 

ефектом відновлення двоокис вуглецю та екзотермічним ефектом реакції 

синтезу метанолу рівноважний вихід води при вказаних вище температурах 

проходить через мінімум, а двоокису вуглецю, навпаки, через максимум. 

З підвищенням температури при тиску 29,4 МПа, рівноважна 

концентрація метанолу знижується, при чому найбільш різко при 

температурах вищих за 340°С. Відповідно при цьому зменшується ступінь 

перетворення оксидів вуглецю в метанол та воду. 

При тисках 9,8 МПа та 29,4 МПа в умовах низькотемпературного 

синтезу, з підвищенням температури рівноважна концентрація метанолу 

зменшується відповідно в 54 та 6 разів, а води, навпаки, збільшується в 5 і 2 

рази. При цих же умовах вміст двоокису вуглецю в рівноважній суміші 

зменшується, а оксиду вуглецю збільшується. 

При збільшенні тиску від 4,9 до 49 МПа в інтервалі температур 200 – 

400°С рівноважний вихід метанолу збільшується. При чому для 

низькотемпературного синтезу (200 – 260°С) найбільш ефективним є 
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діапазон тисків 4,9 – 19,6 МПа, а для високотемпературного синтезу (300 – 

400°С) найкращий рівноважний вихід метанолу досягається при тисках 20 – 

40 МПа. 

При синтезі метанолу поряд з основною реакцією протікають також і 

побічні [4, 5]: 
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                                                                (1.4) 

Зменшити утворення побічних продуктів можна шляхом підбору 

високоефективних і селективних каталізаторів, але повністю усунути їх, 

особливо реакцію конверсії СО до С и СО2 неможливо. Дослідження  

показали, що утворення метану й вищих вуглеводнів можна звести до 

мінімуму, якщо до складу каталізатора не будуть входити такі елементи, як 

Fe, Co та Ni. Крім того, проведення синтезу при низьких температурах також 

сприяє придушенню реакції утворення вищих вуглеводнів. Утворенню 

метилового ефіру сприяє наявність у каталізаторі оксиду алюмінію, а 

утворенню вищих спиртів – присутність лужних і лужноземельних металів. 

При низьких температурах синтезу утворення метилового ефіру практично 

не відбувається. 

 

 

1.3 Каталізатори, що використовуються при синтезі метанолу 

У наш час на більшості заводів метанол одержують на оксидних цинк-

хромових каталізаторах, а також на цинк-мідних каталізаторах, що 

дозволяють проводити процес у більш м'яких умовах. 
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На цинк-хромових каталізаторах процес здійснюють при температурі           

360 – 380°С, тиску 25 – 32 МПа й об'ємної швидкості циркулюючого газу 

(мольне співвідношення CO : Н2 = 1:5 – 1:10) 10 000 – 60 000 год
-1

. Часто 

синтез метанолу сполучають із процесами деструктивної гідрогенізації й 

одержання аміаку, що поліпшує його техніко-економічні показники. 

Активність цинк-хромового каталізатора залежить від способу його 

готування, співвідношення хрому й цинку, а також від способу попередньої 

обробки, у процесі якої відбувається формування активної структури. 

Оптимальний вміст оксиду хрому в цих контактах становить 20 – 30%. 

Наявність у каталізаторі важко відновлювального оксиду хрому 

перешкоджає спіканню оксиду цинку й утворенню шпінелі, у результаті чого 

активність і селективність каталізаторів тривалий час залишаються на 

високому рівні. 

При відношенні Н2 до CO у циркуляційному газі більше 6 і об'ємної 

швидкості порядку 25 000 год
-1

 активність цинк-хромових каталізаторів 

протягом року помітно не знижується. Тепловий ефект реакції синтезу 

метанолу збільшується з підвищенням тиску. Вплив температури найбільше 

помітно в інтервалі тисків 10 – 30 МПа. У промислових умовах синтез 

метанолу протікає в присутності газів (N2, Аr, СН4, CO2), які знижують 

ефективний тиск реагуючих компонентів, але не роблять впливу на рівновагу 

реакції утворення метанолу. 

В останні роки промислове застосування одержали мідь-цинк-хромові 

каталізатори, нанесені на оксид алюмінію, які відновлюють при температурі 

140 – 180°С. Ці каталізатори мають високу активність при температурі 260 –

280°С и тиску 4 – 5 МПа[1, 2, 5]. 

 

1.4 Використання метилового спирту 

Метанол використовується в газовій промисловості для боротьби з 

утворенням гідратів (із-за низької температури замерзання і доброї 
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розчинності). У органічному синтезі метанол застосовують для випуску 

формальдегіду і формаліну, оцтової кислоти, ряду ефірів, ізопрену і ін. 

Найбільша його кількість йде на виробництво формальдегіду, який 

використовується для виробництва фенол-формальдегідних смол. Значні 

кількості OHCH 3  використовують в лакофарбовій промисловості для 

виготовлення розчинників при виробництві лаків. Крім того, його 

застосовують (обмежено із-за гігроскопічності – властивість деяких речовин 

поглинати водяні пари з повітря; відшаровування) як добавку до рідкого 

палива для двигунів внутрішнього згорання. Використовується в паливних 

елементах [4,6]. 

Завдяки високій швидкості поширення полум'я повітряної суміші і 

високій теплоті випару використовується для заправки гоночних мотоциклів 

і автомобілів. Метанол горить в повітряному середовищі і при його окисленні 

утворюються 
2CO  та вода.Для здобуття біодізеля, рослинна олія 

переетерифікується(переетерифікація – хімічна реакція складного ефіру із 

спиртом, кислотою або іншим складним ефіром, що приводить до утворення 

складного ефіру, який відрізняється по складу від початкового) метанолом 

при температурі 60°C і нормальному тиску приблизно так: 1 т олії + 200 кг 

метанолу + гідроксид калію або натрію. 

При видобутку газу гідрати можуть утворюватися в стволах свердловин, 

промислових комунікаціях і магістральних газопроводах. Відкладаючись на 

стінках труб, гідрати різко зменшують їх пропускну спроможність. Для 

боротьби з утворенням гідратів на газових промислах вводять в свердловини 

і трубопроводи різні інгібітори (метиловий спирт, гліколі). 

При вживанні метанолу як паливо слід зазначити, що об'ємна і масова 

енергоємність (теплота згорання) метанолу на 40 – 50% менша, ніж бензину, 

проте при цьому теплопродуктивність сумішей з спирту та повітря і сумішей 

з бензину та повітря при їх згоранні в двигуні розрізняється трохи з тієї 

причини, що високе значення теплоти випару метанолу сприяє поліпшенню 
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наповнення циліндрів двигуна і зниженню його теплонапруги, що 

призводить до підвищення повноти згорання суміші зі спирту та повітря. 

В результаті цього зростання потужності двигуна підвищується на 10 – 

15%. Двигуни гоночних автомобілів що працюють на метанолі з вищим 

октановим числом чим бензин мають ступінь стискування, що перевищує 

15:1, тоді як в для звичайного карбюраторного ДВЗ ступінь стискування для 

неетельованого  бензину як правило не перевищує 10,1:1. Метанол може 

використовуватися як в класичних двигунах внутрішнього згорання, так і в 

спеціальних паливних елементах для здобуття електрики [1]. 

Найбільшим споживачем метанолу в світі є азіатський регіон — 42,3% 

від загальносвітового вжитку, у тому числі Китай — 21,4%. Наступними 

слідують американський континент — 25,1% і Європа — 20,5%. Країни 

колишнього СРСР займають долю в 5,4%, а Близький Схід споживає 6,1% 

вироблюваного в світі метанолу. Серед світових виробників метанолу 

лідирує Америка (31,8%), друге місце займає Близький Схід (21,9%), на 

третьому — Азія (24,5%). На країни колишнього СРСР припадає частка в  

9,4%  від спільного виробництва метанолу. 

 

1.5 Промислові методи отримання метилового спирту 

Для синтезу метанолу можна використовувати практично будь-який газ, 

який містить водень та оксид вуглецю. В перших виробництвах метанолу, які 

були створені в 30-ті роки, в ролі сировини використовували тверде паливо – 

кокс та кам’яне  вугілля. С освоєнням хімічної промисловості нафтових 

джерел сировини та природного газу початковий газ для синтезу метанолу 

стали отримувати шляхом крекінгу нафтопродуктів та конверсії газів які 

містять метан. В наш час в промисловій практиці отримання технічного газу 

для синтезу метанолу використовують газоподібні, рідкі вуглеводні, тверде 

паливо (рідко) та побутові відходи. Найбільш часто використовуваною 

сировиною є природний газ та гази нафтопереробки. Практикою 
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встановлено, що газ для синтезу має містити в собі компоненти у відношенні, 

близькому до стехіометричного, тобто 15,201,2)(:)( 222  COCOCOH . 

Звичайно для отримання газу та його підготовки для синтезу метилового 

спирту застосовують пароповітряну конверсію, парову, парову з дозуванням 

двоокису вуглецю, високотемпературну та інші види конверсії (процес 

переробки газів з метою зміни складу початковій газовій суміші).  

Технологічний процес отримання метанолу з оксиду вуглецю та водню 

включає ряд операцій, обов’язкових для будь якої технологічної схеми 

синтезу. Газ спочатку очищується від карбонілу заліза 5)(COFe  та з’єднань які 

містять сірку, підігрівається до температури початку реакції та надходить в 

реактор синтезу метанолу.  На виході з зони каталізатора з газів виділяють 

метанол що утворився, це досягається охолодженням суміші, котра потім 

стискається до тиску синтезу та повертається у процес. На рисунку 

1.2приведена функціональна схема виробництва метанолу [4]. 

В наш час в промисловості метанол отримують каталітичним 

гідруванням окису вуглецю у двофазній системі «газ – каталізатор». 

 

 

Рисунок  1.2 – Функціональна схема синтезу метанолу. 

 

В залежності від способу розміщення каталізатора, розподілення 

матеріальних потоків і методів регулювання температури реактора синтезу 

метанолу можна розділити на наступні: 
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1.   шахтні з адіабатичними шарами каталізатора, розміщеного в одному 

або декількох послідовно розташованих реакторів; 

2. трубчаті з відводом тепла реакції з зони каталізу постійним 

теплоносієм (вода, високо киплячі вуглеводні та ін.); 

3.   з радіальним ходом газу; 

4.   з псевдозрідженим шаром каталізатора. 

Існує декілька методів отримання метанолу в промисловості: 

1. Трифазний метод отримання метанолу.Сутність процесу полягає в 

тому, що взаємодія оксидів вуглецю та водню відбувається в реакторі з 

використанням подрібненого каталізатору, псевдозрідженого в 

циркулюючому потоці рідкого інертного вуглеводню, тобто синтез 

проводять в системі «газ – каталізатор – інертний розчин». Розроблений 

процес призначений в основному для виготовлення метанолу для 

енергетичних цілей з використанням синтез-газу, отриманого газифікацією 

вугілля. В ролі рідкої фази вибирають парафіни, циклопарафіни, ароматичні 

вуглеводні, мінеральні масла. Трифазний синтез метанолу характеризується  

рядом переваг: простота конструкції реактора, достатньо рівномірний 

розподіл рідини та газу по площі поперечного перерізу реактора, можливість 

вводу та виводу з системи каталізатора без зупинки її,  порівняно низька 

осьова дифузія газу та ефективне використання тепла реакції з отриманням 

пари. 

2. Отримання метанолу неповним окисленням природного газу. 

Реалізація процесу отримання метолового спирту неповним окисленням 

природного газу  безпосередньо на газових промислах окрім техніко-

економічних міркувань вирішує екологічну проблему: виключається 

транспортування токсичного, вибухонебезпечного метанолу на великі 

відстані [1]. 

3. Отримання метанолу з природного газу при низькому тиску в 5МПа. 

В результаті зниження температури синтезу при низькому тиску процес 
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проходить в умовах, близьких до рівноваги, що дозволяє підвищити 

продуктивність агрегату [6]. 

 

1.6 Опис технологічної схеми  процесу синтезу метанолу 

Останнім часом, широке розповсюдження отримали схеми виробництва 

метанолу  на низькотемпературних каталізаторах при доволі низькому тиску. 

Процес проводять в основному при 5 – 10 МПа на каталізаторах які містять 

мідь (розміром 55 мм) з рециркуляцією газової суміші. 

Розглянемо схему виробництва процесу синтезу метанолу (рисунок 1.3). 

З газової магістралі метан надходитьв теплообмінник (3.1), розігрівається до 

250-300 ° C, потім надходить у фільтруючий реактор (7), який працює за 

принципом каталітичного насоса, містить в собі окис цинку для очищення 

газу від домішок сірки і лише потім газ надходить в змішувач-диспергатор 

(2), де насичується парами води. Вода (дистильована) додається в дисператор 

безперервно з бачка (1). Що вийшла газова суміш надходить в теплообмінник 

(3.2), де розігрівається до 500-600 ° C і йде в трубчату піч (4). На NiO - 

каталізаторі при температурі 800 ° C відбувається реакція (2.1). Після 

встановлення температурних режимів включається подача повітря і 

поступово подається в конвертор. Отриманий на виході синтез-газ надходить 

в теплообмінники (3.1; 3.2), де охолоджується до температури 320-350 °. 

Потім синтез-газ надходить в каталітичний реактор (5), де на каталізаторі з 

суміші однакової кількості ZnO, CuO, CoO відбувається перетворення його в 

метанол СН 3 ОН. Суміш газоподібних продуктів на виходу охолоджується в 

теплообміннику (3.3) і надходить в накопичувальний бачок (6).  
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Рисунок 1.3 – Схема виробництва метанолу при тиску 5 МПа: 

1 – ємністний бачок; 2 – змішувач-диспергатор; 3.1, 3.2, 3.3 –

теплообмінники; 4 – трубчата піч; 5 – каталітичний реактор;6 – збірник.  7 – 

фільтруючий реактор; 

 

Отримання метанолу цим способом має ряд переваг, які полягають у 

тому що, отриманий метанол-сирець містить 98% чистого метанолу, процес 

проводиться при тиску 5 МПа, що дозволяє спростити технологічне 

обладнання та невелика кількість відходів так як відпрацьований каталізатор 

використовується як сировина для виготовлення кольорових металів, 

продувочні гази можуть використовуватись для виробництва аміаку, рідких 

відходів немає. 
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2 Розробка математичної моделі поличного каталітичного 

реактора 

Основним апаратом схеми  синтезу метанолу являється поличний 

каталітичний реактор, в якому відбувається реакція утворення метанолу (2.1). 

Для отримання максимального виходу продукту (метанолу), потрібно чітко 

дотримуватися оптимального температурного режиму. Тому при  

проектуванні реактора ми маємо чіткі температурні межі, вихід за які 

призведе до нестійкого режиму роботи і втрати стаціонарного режиму[9].   

Реакція утворення метанолу – це реакція першого порядку: 

OHCHHCO 322                                     (2.1) 

При моделюванні процесу були зроблені наступні припущення: 

1. Газова суміш при температурі початку реакції входить в контактній 

апарат, який має декілька полиць з каталізатором. 

2. На кожній полиці відбувається процес ідеального змішення та 

протікає адіабатична реакція, причому підігрів не перевищує C10 . 

3. Так як в шарі каталізатора протікає обернена екзотермічна реакція, 

то при теоретичному оптимальному режимі з збільшенням степеня приросту 

температура зменшується. В зв’язку з цим тепло відводять, ввівши холодний 

газ між полицями при  температурі C40 . 

Вихідні дані для моделювання та розрахунку поличного каталітичного 

реактора: 

1. Температура газової суміші, що входить в реактор: CT  2100 . 

2. Приріст температури на полці з каталізатором: CT  10 . 

3. Температура байпасного газу, який подається між полицями: 

CТ гх  40.. . 

4. Об’ємні витрати газової суміші на вході в реактор (з розрахунку   

матеріального балансу): 1961760газV
год

м3

.   

5. Час контакту з каталізатором: 4,0  с. 

6. Діаметр реактора: 4D  м. 
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7. Об’єм байпасної реакційної суміші: 3,0.. гхV %. 

Математична модель процесу на полиці каталітичного реактора 

описується системою рівнянь[10]: 














k
d

dx

kT
d

dT
ад



                         (2.2) 

де T  – температура в шарі каталізатора, C ; RTEekk /

0

  – константа 

швидкості реакції;   – час контакту, с; x  – степінь перетворення початкових 

речовин; 
V

ад
c

Q
T   – величина адіабатичного підігріву, C ;Q – тепловий ефект 

реакції; Vc  – теплоємність газу.  

Отже, процеси, які протікають у реакторі можна описати наступною 

системою рівнянь: 
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                                    (2.3) 

Розділимо перше рівняння системи на друге, отримаємо: 













)( inikадinik

ад

xxTTT

T
dx

dT

                                   (2.4) 

Так як, на полиці протікає адіабатичний процес і температура із зміною 

степені перетворення змінюється лінійно, то: 

)( inадin xxTTT                              (2.5) 

ад

in
in

T

TT
xx




                                       (2.6) 

адT

T
x




                                       (2.7) 

Значення адT знаходимо з : 



25 

 

 





































































100
1036124.6

100
101701.36

100
10636.12

100
103740.18331642.0

4,1

1

3

5

2

32

TT

TT
c

k

c

c
k

c

Q
T

p

V

р

V

ад

    (2.8) 

Мета даного моделювання реактора (рисунок 2.1) полягає у розрахунку 

зміни температури та ступінь перетворення по висоті.  

 

Рисунок 2.1 – Схематичне зображення поличного каталітичного реактору. 

 

Розрахунок проводимо по наступним формулам: 

1. температура на вході до нової полиці, враховуючи додавання 

холодного газу дорівнюватиме: 

VV

ТVТV
Т

гх

гхгхік
нi






..

....
)1(

)(
                                     (2.9) 

2. ступінь перетворення який залежить від додавання холодного газу, 

між шарами дорівнюватиме: 

ік

гх

нi х
VV

V
х 




..

)1(                                      (2.10) 
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де V –об’єм реакційної суміші в і-тому шарі, ..гхV –об’єм байпасної реакційної 

суміші. 

Знаходження основних конструктивних параметрів поличного 

каталітичного реактора потребує знаходження об’єму каталізатора в 

реакторі, об’єму каталізатора на полиці та його висоту. Використовуючи 

отримані дані знайдемо висоту реактора.  

Скориставшись даними про типові конструкції реакторів та умов 

забезпечення оптимального температурного режиму оберемо діаметр та 

висоту між полицями.  

Отримана кількість полиць полицьN  з математичної моделі, потрібна для 

забезпечення найкращого ступеню перетворення, використовується у 

наступних розрахунках конструктивних параметрів реактора:  

- об’єм каталізатора, 3м : 

 газкат VV                                       (2.11)                                                                           

де газV  – об’ємні витрати газової суміші на вході в реактор, 
год

м3

 

(використаємо значення з матеріального балансу);   – час контакту з 

каталізатором, с (задається). 

- об’єм каталізатора, який припадає на полицю, 3м : 

полиць

кат

пкат
N

V
V .                                (2.12)                                                                                               

- висота каталізатора на полиці, м: 

2

.

.
R

V
H пкат

пкат





                                     (2.13)      

- загальна висота каталізатора в реакторі, м: 

полицьпкаткат NHH  .                               (2.14) 

- висота реактора, м: 

)1(5,0  полицькатреактора NHH                                    (2.15) 

        В результаті отриманий наступний алгоритм розрахунку математичної 

моделі та знаходження висоти реактора і потрібної кількості каталізатора для 
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реактора синтезу метанолу. Розрахунок проводиться до моменту, поки 

степінь перетворення не сягне більше 100%, що є неможливим. Кількість 

ітераційних розрахунків являє собою кількість полиць, необхідну для 

забезпечення найкращої степені перетворення в реакторі. 

Отже, в даному розділі була представлена і описана математична 

модель, яка дозволяє визначити зміну температури та ступеню перетворення 

на кожній  полиці каталітичного реактора на основі літературних джерел та 

припущень, щодо її спрощення.  Результати отримані за даною моделлю та 

програмна реалізація наведені у розділі 4. 
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3 Моделювання процесу виготовлення метанолу в ChemCad 
 

 ChemCad - це пакет програм для моделювання та розрахунку 

технологічних схем з рециклічними потоками органічних і неорганічних 

речовин і безперервних сумішей), а також енергетичних потоків. ChemCad 

дозволяє створювати, аналізувати і оптимізувати різні варіанти 

технологічного оформлення виробничих процесів, оцінювати їх ефективність 

і обирати найкращий з них. 

1. Створення нового файлу Створюємо і запускаємо його. 

2. Вибираємо технологічні розмірності. У вікні Engineering Unit Selection 

(Вибір одиниць виміру) обераємо систему “SI”. 

 

Рисунок 3.1 - Вибір одиниць виміру 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

 

3. Додаємо компоненти до схеми у вікні SelectComponents 

 

Рисунок 3.2  - Вибір компонентів 

4. Складаємо безпосередньо саму схему "Рисунок 3.3" у середовищі 

CHEMCAD. 

Для цього нам необхідно 8 апаратів,  2 вхідних потоки та 3 вихідних. 

 

Рисунок 3.3 - Змодельована схема в ChemCad 

 

Вхідні потоки: Природній газ в сепаратор (5), Вода у змішувач(6). 

Вихідні потоки: готовий продукт з сепаратору (8), відходи з сепаратору(5) та 
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з сепаратору(6). Апарати що використовуються: теплообмінники (1,3,7), 

еквілібібристичні реактори (2,4), сепаратори (5,6), змішувач (8). 

 

Налаштування апаратів та задання потоків відбувається за допомогою 

введення параметрів кожного потоку. Нарисунку3.4 зображений приклад 

задання вхідного потоку 1 та 2. 

 

    Рисунок 3.4 - Вхідні потоки 

 

Налаштування апаратів.  

1) Під номером 2 та 4 на схемі знаходяться реактори. Налаштування 

реакторів(рис. 3.5 - рис. 3.8) включають в себе:  

 Вибіррежиму(Specify thermal Mode). Обираємо ізотермічний та 

встановлюємо температуру. 

 Обираємо модель реактору(ReactorModel). 

 Обираємокількістьреакцій (Numder of reactions). 

 Задаємокоефіцієнтперетворення(Frac. conversion). 

 Задаємостехіометричнікоефіцієнтиреакції(Stoichiometriccoefficient). 
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   Рисунок 3.5 - Стехіометричний реактор(2) 

 

Рисунок 3.6 - Стехіометричний реактор(2) 
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Рисунок 3.7 - Стехіометричний реактор (4) 

 

Рисунок 3.8 - Стехіометричний реактор (4) 

 

2) Під номером 1,3,7 на схемі знаходяться теплообмінники. Налаштування їх 

(рис. 3.8 - рис. 3.10) включають в себе:  

 Вибіртемпературипотоку (Temperature of stream).  
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    Рисунок 3.9 – Теплообмінник(1) 

 

Рисунок 3.10 – Теплообмінник(3) 
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Рисунок 3.11 – Теплообмінник(7) 

3) Під номером 5,6 на схемі знаходяться сепаратори. Налаштування їх (рис. 

3.11, 3.12) включають в себе:  

 Вибіртемпературипотоку (Top stream, bottom stream).  

 Вибір потоку продукту (Splitdestination). 

 

     Рисунок 3.12 – Сепаратор(5) 
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 Рисунок 3.13 – Сепаратор(6) 

 

Для більшої інформативності відкриваємо файл даними про роботу процесу. 

 

Таблиця 3.1 - Звіт по даним усіх потоків 
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Продовження таблиці 3.1 

 

 

Таблиця 3.2 - Топологія схеми( входи/виходи потоків, з’єднання) 
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Таблиця 3.3 - Звіт з термодинаміки 

 

 

Таблиця 3.4 – Матеріальний та енергетичний баланс 
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Таблиця 3.5 - Матеріальниц баланс 

Загальний 

матеріальний баланс 

                    kmol/h  

                  кмоль/год 

                             kg/h  

                           кг/год 

 Вхід Вихід Вхід  Вихід 

Метан 75814 41908 1216291 672343 

Вода 34209 304 616292 5481 

Оксид карбону(ІІ) 1415 3049 39661 85427 

Водень 13116 50290 26441 101375 

Метанол 0 32271 0 1034050 

Хідроген сульфід 775 775 26441 26441 

Нітроген 1415 1415 39661 39661 

Всього  126769 126426 1964787 1964780 

З таблиці 3.5 бачимо що матеріальний баланс зійшовся.  
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4 Автоматизований розрахунок поличного каталітичного 

реактору. Розробка обчислювального модуля 

4.1 Технічне завдання на обчислювальний модуль 

Обчислювальний модуль  призначений для проектного розрахунку 

поличного реактору.  

Вихідні дані: температура на вході, C ; температура байпасу, C ; об’єм 

байпасного газу, 
3м ; час контакту з каталізатором, с; об’єм газу на вході в 

реактор, 
3м ; діаметр реактора, м. 

Розрахунок полягає у знаходженні температур на полиці та між 

полицями реактору, C ; ступені перетворення на полиці та між полицями, %; 

загального об’єму каталізатору, 
3м ; об’єму каталізатору на полиці, 

3м ; 

висоти каталізатора на полиці, м; загальної висоти каталізатора, м; та 

загальної висоти реактору, м. За результатами розрахунку будуються дві 

залежності: температури від ступеню перетворення на полиці та між 

полицями. 

Програмний модуль призначений для інженерного розрахунку та 

розрахунку параметрів поличного ректору. Програма являється 

вузькоспеціалізованою, так як розрахунки різних типів реакторів потребують 

складання різних математичних моделей. Програма адаптована під 

технологічний процес синтезу метанолу. 

Розроблення програми проводиться в програмному середовищі 

IntelijIDEA 2016.3.3за допомогою мови програмування Java та таких 

фреймворків як: SpringBoot, Maven 3.0, Tomcat , Hibernate, MySql. 

Користуватись даним програмним модулем може будь який користувач, 

завдяки зрозумілому інтерфейсу та підказкам. Підказки дозволять правильно 

ввести інформацію у вікно вводу.  
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До програмного модуля додається її опис, опис математичної моделі яка 

складає основу програми, блок-схема для ознайомлення з алгоритмом даного 

програмного модуля.  

Алгоритм розрахункуматематичної моделі та конструкторських 

параметрів поличного каталітичного реактора представлений на блок-схемі 

(Додаток Б). Програмний код наведено в додатку В. 

 

4.2 Налаштування компонентів програмного модуля 

SpringFramework — це програмний каркас (фреймворк) з відкритим 

кодом та контейнера з підтримкою інверсії управління для платформи Java. 

Основні особливості Spring Framework можуть бути використані будь-яким 

додатком Java, але є розширення для створення веб-додатків на 

платформі Java EE. Незважаючи на це, Spring Framework не нав'язує якоїсь 

конкретної моделі програмування, Spring Framework став популярним в 

спільноті Java як альтернатива, або навіть доповнення моделі Enterprise 

JavaBean (EJB). 

SpringFramework складається з кількох модулів, які надають широкий 

спектр послуг: 

 Контейнер Інверсії управління: Конфігурація компонентів додатків і 

управління життєвим циклом об'єктів Java, здійснюється головним чином 

через Інверсію управління 

 Аспектно-орієнтоване програмування: дозволяє реалізувати наскрізні 

процедури 

 Доступ до даних: робота з реляційною системою управління базами даних 

наплатформі Java з використанням JDBC іоб'єктно-реляційні 

відображення та інструментів з NoSQL баз даних 

 Управління транзакціями: об'єднує кілька API, управління транзакціями 

та координує операції для Java-об'єктів 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Java_EE
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterprise_JavaBean&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Enterprise_JavaBean&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=EJB&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/JDBC
https://uk.wikipedia.org/wiki/NoSQL
https://uk.wikipedia.org/wiki/API
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 Модель-Вигляд-Управління (Model-View-Controller): програмний каркас 

на основі HTTP сервлета, що забезпечує створення веб-додатків і веб-

служб RESTful. 

 Аутентифікація і авторизація: налаштовувані процеси безпеки, які 

підтримують цілий ряд стандартів, протоколів, інструментів і практик за 

допомогою підпроекту Spring Security (колишня система безпеки АсеrІ 

для Spring). 

 Віддалене управління: конфігураційній вплив і управління Java-об'єктами 

для місцевої (локальної) або віддаленої конфігурації через JMX 

 Тестування: підтримка класів для написання юніт-тестів та інтеграційних 

тестів 

 

Для початку необхідно встановити такі компоненти для початку роботи: 

 IntelliJ IDEAверсії 16+; 

 Java Development Kit 1.7+; 

 Maven 3.0; 

 Tomcat 8+; 

 MySql 5.0+; 

Після чого слід створити нову базу даних в MySql та налаштувати сервер 

Tomcatпід пакет IntelliJ IDEA. 

 

4.3Створення програмного модуля 

IntelliJIDEA — комерційне інтегроване середовище розробки для різних 

мов програмування (Java, Python, Scala, PHP) від компанії JetBrains. Система 

поставляється у вигляді урізаної по функціональності безкоштовної версії 

«CommunityEdition» і повнофункціональної комерційної версії 

«UltimateEdition», для якої активні розробники відкритих проектів мають 

можливість 

https://uk.wikipedia.org/wiki/HTTP
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/REST
https://uk.wikipedia.org/wiki/Java
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=JMX&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/Java
https://uk.wikipedia.org/wiki/Python
https://uk.wikipedia.org/wiki/Scala
https://uk.wikipedia.org/wiki/PHP
https://uk.wikipedia.org/wiki/JetBrains
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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отримати безкоштовну ліцензію. Сирцеві текстиCommunity-

версіїпоширюються рамках ліцензії Apache 2.0. 

 Інструкція створення проекту : 

1. Запускаємо програму IntelijIDEA. 

2. Вконтекстному меню обираємо File – New – Project

 

Рисунок 4.1 – Створення проекту 

Після чого обираємо зліва SpringInitializerі натискаємоNext. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%96%D1%8F_Apache
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Рисунок 4.2 – Вибір назви проекту 

 

3. Задаємо Group, зазвичай використовується поштовий адрес в зворотньому 

порядку, та Artifact – назва програми і тиснемо Next. 
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Рисунок 4.3 – Вибір фреймворків проекту 

 

4. Обираємо необхідні нам фрейворки для програми та тиснемо Next. 

 

Рисунок 4.4 – Вибір розташування проекту 

 

 

5. Задаємо місце розташування програми на комп’ютері і натискаємо Finish. 

6. Слід прописати всі необхідні версії фрейвморків у файлі pom.xml. 
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Рисунок 4.5- файл залежностей 

 

4.3 Структура обчислювального модуля 

Залежність введенняабо англ.«IoC» (інверсія контролю) - це 

основнийпринцип роботи процесуSpring. 

 Впровадження залежності - процес надання зовнішньої залежності 

програмного компоненту. Є специфічною формою «інверсії управління» 

(англ. Inversion of control, IoC), коли вона застосовується до управління 

залежностями. У повній відповідності з принципом єдиної відповідальності 

об'єкт віддає піклуватися про побудову необхідних йому залежностей 

зовнішньому, спеціально призначеному для цього спільного механізму. 

Робота фреймворка, що забезпечує впровадження залежності, описується 

наступним чином. Додаток, незалежно від оформлення, виповнюється 

всередині контейнера IoC, що надається фреймворком. Частина об'єктів в 
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програмі як і раніше створюється звичайним способом мови програмування, 

частина створюється контейнером на основі наданої йому конфігурації. 

    Умовно, якщо об'єкту потрібно отримати доступ до певного сервісу, об'єкт 

бере на себе відповідальність за доступ до цього сервісу: він або отримує 

пряме посилання на місцезнаходження сервісу, або звертається до відомого 

«сервіс-локатор» і запитує посилання на реалізацію певного типу сервісу. 

Використовуючи ж впровадження залежності, об'єкт просто надає 

властивість, яке в змозі зберігати посилання на потрібний тип сервісу; і коли 

об'єкт створюється, посилання на реалізацію потрібного типу сервісу 

автоматично вставляється в цю властивість (поле), використовуючи кошти 

середовища. Впровадження залежності більш гнучке, тому що стає легше 

створювати альтернативні реалізації даного типу сервісу, а потім вказувати, 

яка саме реалізація повинна бути використана в, наприклад, файлі 

конфігурації, без змін в об'єктах, які цей сервіс використовують. Це особливо 

корисно в юніт-тестуванні, тому що вставити реалізацію «заглушки» сервісу 

в тестований об'єкт дуже просто. З іншого боку, зайве використання 

впровадження залежностей може зробити програми більш складними і 

важкими в супроводі: так як для розуміння поведінки програми програмісту 

необхідно дивитися не тільки в вихідний код, а ще й в конфігурацію, а 

конфігурація, як правило, невидима для IDE, які підтримують аналіз 

посилань і рефакторинг, якщо явно не зазначена підтримка фреймворків з 

впровадженнями залежностей. 

 

Програмний модуль створений за технічним завданням (підрозділ 4.1) 

дозволяє виконати розрахунки математичної моделі поличного каталітичного 

реактора.  
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Рисунок 4.6 – Дерево проекту 

 

Програмниймодульскладаєтьсяз12 класів, 2 налаштуваннь, 5 веб 

сторінок та 1 JavaScriptфайлу. Клас, який знаходиться в папці “config” 

відповідає за налаштування проекту, підключення таких фреймворків як 

mySql, Hibernate. Класи в папці “controller” відповідають за перенаправлення 

веб-сторінок та передачі даних до них. Класи, які знаходяться в “domain” 

інакше називаються – “Сутність”, іншими словами це змінні.Класи в 
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“repository” та “service” відповідають за роботу з базю даних mySql. А 

останній клас “MetanolApplication” власне запускає програму 

4.4 Керівництво користувача програмного продукту 

Після запуску програми підключається програма Tomcatяка працює як 

локальний сервер, який хостить цю програму. Відкриваємо браузер та 

переходимо по ссилці http://localhost:8081/ після чого ми бачимо першу 

сторінку програми. 

 

Рисунок 4.7- Початкова сторінка 

 

Запустивши програму з’явиться программний модуль (рисунок 4.7)в 

якому користувачеві пропонується виконати розрахунок параметрів 

математичної моделі поличного каталітичного реактора. Вхідні значення 

(температура на вході, температура байпасу, об’єм байпасного газу, час 

контакту з каталізатором, об’єм газу на вході в реактор, діаметр реактора) 

вже будуть задані, але користувач може змінити їх натиснувши на поле вводу 

значення та обравши необхідне значення.  

http://localhost:8081/
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Рисунок 4.8 – Вікно програми з введеними вхідними даними 

 

Після введених даних та натиснення кнопки Розрахувати, буде 

переадресовано наіншу сторінку з розрахованими значеннями. 

Параметри які розраховуються за математичною моделлю будуть 

відображені у вигляді таблиці, данні якої зберігаються в базі даних(рисунок 

4.4). 

 

Рисунок 4.9 – Вікно результатів розрахунку реактора 
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Для отримання результатів конструктивних розрахунків, необхідно 

натиснути на кнопку Конструктивні розрахунки, результати заносяться в 

базу даних і відображені в таблиці (рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.10 – Результати консструктивних розрахунків за математичною 

моделлю 

 

В програмі передбачено побудову графічних залежностей. Результати 

побудови виводяться на іншу веб-сторінку. Для того щоб зобразити потрібну 

залежність, треба скористатись кнопками: Залежність х від Т на полиці та 

Залежність х від Т між полицями (де х – ступінь перетворення, %; Т – 

температура, C ). Результати побудови зображені на рис. 4.11 та рис. 4.12. 

 

 

Рисунок 4.11 – Залежність степеня перетворення від температури на полицях   
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Рисунок 4.12 – Залежність ступеня перетворення від температури між 

полицями 

 

Отримати коротку інформацію про програму можна натиснувши кнопку 

Довідка,  на головній сторінці (Рисунок 4.8). 

 

 

Рисунок 4.13 – Вікно довідки програмного модуля для розрахунку 

математичної моделі поличного каталітичного реактору 
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Результати розрахунку математичної моделі поличного каталітичного 

реактору представлені в таблиці 4.1. Результати конструктивного розрахунку 

представлені в таблиці 4.2. 

 

Таблиця 4.1 – Результати розрахунків за математичною моделлю 

№ полиці 

Температура 

на полиці, Т, 

C  

Степінь 

перетворення 

на полиці, 

%,x  

Температура 

на полиці,  

Т, C  

Степінь 

перетворення 

на полиці, 

%,x  

1 219,3 9,6 178,8 9,6 

2 220,0 19,2 179,3 19,1 

3 221,0 28,7 180,0 28,6 

4 222,4 38,2 181,0 38,1 

5 224,3 47,7 182,4 47,6 

6 227,0 57,2 184,3 57,0 

7 230,6 66,6 187,0 66,4 

8 235,3 76,0 190,6 75,8 

9 241,7 85,4 195,3 85,1 

10 250,0 94,7 201,7 94,5 

 

Таблиця 4.2 – Результати конструктивного розрахунку поличного 

каталітичного реактору 

Загальний об’єм каталізатора, 3м  218 

Об’єм каталізатора на полиці, 3м  21,8 

Загальна висота каталізатора, м 17,4 

Висота каталізатора на полиці, м 1,7 

Висота реактору, м 22 
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Розглянутий програмний модуль дозволяє користувачу швидко та якісно 

зробити розрахунки за даною математичною моделлю. Даний програмний 

модуль є вузькоспеціалізований так як призначений тільки для одного типу 

реактору. В зв’язку з простим доступом до програмного коду користувач 

може скоректувати програмний модуль під свій тип задачі.  

На основі отриманих даних по розрахунку математичної моделі 

поличного каталітичного реактору можна зробити висновок про близькість 

отриманих даних до літературних.  

Отже, використавши програмне середовищеIntelijIDEAбув створений 

програмний модуль для розрахунку математичної моделі поличного 

каталітичного реактору, а саме розраховані зміна температури та ступеня 

перетворення на кожній полиці каталітичного реактора (таблиця 4.1) і були 

визначені конструктивні параметри реактору  (таблиця 4.2). 
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5 Автоматизація технологічної схеми процесу синтезу 

метанолу 

Автоматизація виробництва – один із найважливіших напрямків 

науково-технічного прогресу, розвиток якого має об’єктивний характер. Це 

пов’язане насамперед з тим, що завдяки автоматизації вирішуються задачі 

підвищення продуктивності виробництва і покращення умов праці. 

Складність і висока швидкість протікання технологічних процесів у хімічній 

промисловості, їх чутливість до порушень режиму, а також підвищені 

вибухо- та пожежонебезпечність і шкідливість умов роботи спричинюють 

підвищену увагу до питань автоматизації хіміко- технологічних процесів. 

Автоматичні контроль та керування технологічними процесами забезпечують 

високу якість продукції, раціональне використання сировини та енергії, 

подовження термінів міжремонтного пробігу устаткування, зменшення 

чисельності технічного персоналу. 

Впровадження спеціальних автоматичних пристроїв сприяє безаварійній 

роботі устаткування, виключає випадки травматизму, попереджає 

забруднення атмосферного повітря промисловими викидами. 

        Процес синтезу метанолу проходить в каталітичному поличному 

реакторі із внутрішнім теплообміном тому, основним параметром, який 

забезпечує стаціонарний режим роботи реактора  є температура. 

Підтримання робочого інтервалу температур у реакторі відбувається за 

допомогою подачі байпасного холодного газу у міжполичний  простір. Отже, 

основною задачею автоматизації є підтриманні температурного режиму 

роботи реактора у відповідності з технологічною схемою (рисунок 1.3). Для 

отримання стабільного виходу метанолу-сирцю необхідно слідкувати за  

роботою іншого обладнання. Виходячи із вище поставлених задач була 

розроблена функціональна схема автоматизації, яка представлена на рисунку 

5.1. 
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Рисунок 5.1 – Функціональна схема автоматизації схеми процесу синтезу 

метанолу. 

 

5.1 Аналізпараметрівтехнологічноїсхеми 

 

Завданнятехнологічногопроцесуполягаєвотриманніпевноїкількостііпев

ноїконцентраціїметанолу. Аналіз технологічної схеми показав, що для 

забезпечення необхідного виходу кінцевого продукту та протікання процесу 

за технічним регламентом необхідно регулювати та контролювати наступні 

параметри: витрати у трубопроводі подачі природнього газу; витрати у 

трубопроводі води; витрати у трубопроводі газової суміші з змішувача;  

витрати у трубопроводі подачі води до теплообмінників; витрати у 

трубопроводі подачі газів з трубчатої печі; витрати у трубопроводі подачі 

газів метилового спирту з каталітичного реактору;температуру газових 

сумішей після теплообмінників; температуру газової суміші після 

трубчастого реактору; температуру у трубопроводі подачі води; рівень в 

збірнику готового продукту; рівень в ємністному бачку;концентрацію 

метилового спирту з реактору; концентрацію водню в приміщенні; 

концентрацію метилового спирту в приміщенні; тиск в теплообмінниках; 

тиск в трубчастій печі. 

Крім контролю та регулювання є параметри, про значення яких 

необхідно сигналізувати. До них належать режимні параметри, які можуть 
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спричинити аварійну ситуацію: заповнення збірника готового продукту 

метанолом, заповнення ємністного бачка водою; концентрацію водню в 

приміщенні; концентрацію метилового спирту в приміщенні. 

На підставі аналізу технологічної схеми було визначено необхідний 

рівень автоматизації виробництва, обрано об’єкти автоматизації, обрано 

регульовані і регулюючі параметри, визначено параметри контролю, 

регулювання та сигналізації. Для обраних параметрів було визначено 

необхідну точність вимірювання і регулювання (норми технологічного 

режиму) та діапазони їх можливої зміни. Всідані представлені у таблиці 5.1. 

 

Таблиця 5.1 – Параметри регулювання та контролю схеми виробництва 

метанолу-сирцю 

№ 

Місце заміру 

параметру на 

технологічному 

об‘єкті 

(найменування 

стадії технологічної 

схеми процесу) 

Параметр, що 

вимірюється або 

регулюється 

(найменування) 

Норми технологічного 

режиму та допустимі 

відхилення 

Вимоги до схеми 

автоматизації 

(вимірювання, 

регулювання, 

сигналізація, 

тощо) 

1 Вхідний потік води Витрати 

616 

годм /3
 

( 100 ) 

Вимірювання 

2 
Вихідний потік з 

змішувача 
Витрати 

3546 

годм /3
 

( 300 ) 
Вимірювання 

3 

Вихідний потік з 

фільтруючого 

реактору до 

змішувача 

Витрати 

2930 

годм /3
 

( 400 ) 

Вимірювання 

4 

Вихідний потік з 

теплообмінника до 

теплообмінника 

Витрати 

3546 

годм /3
 

( 500 ) 

Вимірювання 

5 

Вихідний потік з 

теплообмінника до 

трубчастої печі 

Витрати 

3546 

годм /3
 

( 500 ) 

Вимірювання 

6 

Вихідний потік з 

трубчатої печі до 

теплообмінника 

Витрати 

3021 

годм /3
 

( 200 ) 

Вимірювання 

7 

Вихідний потік з 

теплообмінника до 

реактору 

Витрати 

3021 

годм /3
 

( 200 ) 

Вимірювання 
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8 

Вихідний потік з 

каталітичного 

реактору до 

збірника 

Витрати 

2931 

годм /3  

( 100 ) 

Вимірювання 

9 Ємністний бачок Рівень 3 - 4 м 
Вимірювання 

Сигналізація 

10 
Збірник готового 

продукту 
Рівень 4 - 5 м 

Вимірювання 

Сигналізація 

11 

Вихідний потік з 

ємнісного бачка до 

змішувача 

Температура 

100 C0  

( С05 ) 

 

Вимірювання 

12 

Вихідний потік з 

теплообмінника  до 

фільтруючого 

реактора 

Температура 

150 C0  

( С05 ) 

 

Регулювання 

13 

Вихідний потік з 

теплообмінника до 

теплообмінника 

Температура 

275 C0  

( С025 ) 

 

Вимірювання 

14 

Вихідний потік з 

теплообмінника до 

трубчастої печі 

Температура 

275 C0  

( С025 ) 

 

Вимірювання 

15 

Вихідний потік з 

трубчатої печі до 

теплообмінника 

Температура 

800 C0  

( С050 ) 

 

Вимірювання 

16 

Вихідний потік з 

теплообмінника до 

каталітичного 

реактору 

Температура 

150 C0  

( С05 ) 

 

Вимірювання 

17 

Вихідний потік з 

теплообмінника до 

збірника 

Температура 

30 C0  

( С05 ) 

 

Регулювання 

18 

Вхідний потік до 

теплообмінника 

(3.3) 

Температура 

20 C0
 

( С05 ) 

 

Вимірювання 

19 

Вихідний потік з 

каталітичного 

реактору до 

теплообмінника 

Температура 
350 C0

 

( С05 ) 
Вимірювання 

20 
В теплообміннику 

(3.1) 
Тиск 0,14 ±0,1 МПа Вимірювання 

21 
В теплообміннику 

(3.2) 
Тиск 0,11 ±0,1 МПа Вимірювання 

22 
В трубчастому 

реакторі 
Тиск 5 МПа Регулювання 

23 
В теплообміннику 

(3.3) 
Тиск 0,17 ±0,1 МПа Вимірювання 

24 
Метанолу в 

збірнику 
Концентрація 98% Регулювання 
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25 
Водню в 

приміщенні 
Концентрація 0,8 % 

Вимірювання 

Сигналізація 

26 
Метанолу в 

приміщенні 
Концентрація 

0,01 
3/ ммг  

Вимірювання 

Сигналізація 

 

На основі даних, наведених в таблиці 5.1, розроблена схема 

автоматизації процесу виготовлення метанолувключає в себе двадсять два 

контури контролю, чотири контури контролю та регулювання, чотири контур 

контролю та сигналізації. 

 

5.2 Вибір технічних засобів автоматизації 

 

Необхідні технічні засоби (первинні та проміжні перетворювачі, вторинні 

прилади, регулятори, виконавчі механізми, монтажні вироби тощо) 

підбирають за допомогою каталогів і довідників на технічні засоби 

автоматизації, що серійно виробляються промисловістю. 

Конкретні прилади і засоби автоматизації слід підбирати по довідковій 

літературі виходячи з таких міркувань: 

-  для контролю і регулювання однакових параметрів технологічного 

процесу необхіднозастосовувати однотипні засоби автоматизації, що 

 випускаються серійно; 

- при автоматизації складних технологічних процесів необхідно 

використовувати керуючі обчислювальні машини; 

-   клас точності приладів повинен відповідати технологічним вимогам; 

-  для автоматизації технологічних апаратів з агресивними середовищами 

необхідно передбачати установку спеціальних приладів, а у разі застосування 

приладів нормального виконання потрібно захищати їх. 

Кожен тип приладів, вказаних вище, випускається в різних 

модифікаціях, що відрізняються розмірами, діапазонами вимірювання, 

кількістю вхідних сигналів, наявністю допоміжних пристроїв і т.д. 

Вибираючи той або інший прилад за функціональною ознакою, необхідно 
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простоту і дешевизну апаратури поєднувати з вимогами точності контролю і 

регулювання даного параметра. Найбільш важливі параметри слід 

контролювати самописними приладами, що є складнішими і дорожчими за 

показуючі прилади. Регульовані параметри технологічного процесу 

необхідно, як правило, також контролювати самописними приладами, що має 

значення для коректування настройки регуляторів. 

Вибираючи датчики і вторинні прилади для спільної роботи, слід 

звертати увагу на узгодження вихідного сигналу датчика і вхідного сигналу 

вторинного приладу. При виборі датчиків і приладів слід звертати увагу не 

тільки на клас точності, але і на діапазон вимірювання. 

        Інформація про вибрані засоби автоматизації [11, 12, 13] міститься в 

специфікації  (Додаток А). 

 

5.2.1 Контроль витрати 

 

Дляконтролю та регулювання витрати використовується звужуючий 

пристрій – діафрагма (поз. 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, 5-1, 6-1, 7-1, 8-1), виготовлена зі 

сталі марки 12Х18Н10Т, а саме: 

 

 в контурі 1– діафрагма камерна ДКС 0,6-50 з діаметром умовного 

проходу 50 мм; 

 в контурі 2,3,4,5,6,7,8 – діафрагма камерна ДКС 0,6-100 з діаметром 

умовного проходу 100 мм; 

З витратоміра сигнал поступає на дифманометр мембранний 

безшкальний (поз. 1-2, 2-2, 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 7-2, 8-2), який є вхідним 

сигналом на прилад контролю – виконавчий механізм марки МЭО-40 (поз.   

1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3, 6-3, 7-3, 8-3). 
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5.2.2 Контроль та регулювання температури 

 

В якості вимірювальних приладів температури було обрано 

термоелектричні перетворювачі опору марки ТСПУ-0289 (поз. 11-1, 12-1, 13-

1, 14-1, 16-1, 17-1, 18-1, 19-1) з діапазоном вимірювання температури від -200 

до 600˚С, та у контурі (15-1) було обрано термоелектричний перетворювач 

опору марки ТСПУ-0312 з діапазоном вимірювання температури від -100 до 

900˚С, що призначенні для вимірювання температури у рідких, газоподібних 

та сипучих речовинах шляхом перетворення опору в уніфікований сигнал 4-

20 мА. Далі сигнал подається на електричний ПІД-регулятор марки ТРМ10 

(поз. 11-2, 12-2, 13-2, 14-2, 15-2 , 16-2, 17-2, 18-2  та 19-2),  який у контурі 12 

змінює подачу води, тим самим знижуючи або підвищуючи температуру в 

фільтруючому реакторі та контур 17 змінює подачу води тим самим 

знижуючи або підвищуючи температуру продукту який надходить до 

фільтруючого реактора. 

 

 

5.2.3 Контроль, регулювання та сигналізація рівня 

 

Для контролю та сигналізації рівня в збірнику готового продукту 

передбачено контур 9та 10, в яких розташовано пристрої контролю рівня 

трьох канальний марки САУ-М6 (поз. 9-1,10-1 та поз. 9-2, 10-2). Даний 

прилад призначений для контролю та сигналізації рівня рідини. На приладі 

встановлені світлові індикатори, що сигналізують про рівень рідини в 

ємності. 

 

 

5.2.4 Контроль тиску 

 

В якості вимірювального приладу тиску було обрано перетворювач 

різниці тисків марки Сапфір-22МП серії 2420 (поз. 21-1, 22-1, 23-1, 20-1  та 

поз 21-2, 22-2, 23-2, 20-2) з робочим діапазоном тиску від 0 до 6 МПа, який у 
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контурі 22 змінює подачу повітря до трубчастого реактору тим самим 

зменшуючи чи збільшуючи тиск в ньому. 

 

 

5.2.5 Контроль та регулювання концентрації 

 

Для контролю та регулювання концентрації метанолупередбачено 

контур 24, в якому розташовано пристрій сигналізатор, газоаналізатор 

соляної кислоти марки Ultima XIR (поз. 24-1 та поз. 24-2), який у контурі 17 

змінює подачу матанолу до теплообмінника тим самим знижуючи або 

підвищуючи концентрацію метанолу. 

Для контролю концентрації метанолу в приміщенні передбачено 

контур 26, в якому розташовано пристрій сигналізатор, газоаналізатор 

соляної кислоти марки DragerPac 7000 (поз. 26-1 та поз. 26-2),  який 

сигналізує при підвищенні концентрації метанолу в приміщенні. 

Для контролю концентрації водню в приміщенні передбачено контур 

25, в якому розташовано пристрій сигналізатор, газоаналізатор соляної 

кислоти маркиFl-21 (поз. 25-1 та поз. 25-2),  який сигналізує при підвищенні 

концентрації водню в приміщенні. 
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ВИСНОВКИ 

В даному дипломному проекті було розглянуто процес синтезу метанолу 

з природного газу за низького тиску для якого було:  

1. створена спрощена технологічна схема процесу синтезу метанолу, 

розрахований матеріальний баланс в ChemCad та приведені результуючі 

таблиці; 

2. створено математичну модель поличного каталітичного реактору та 

проведені конструктивні розрахунки: висота реактора, кількість полиць у 

ньому, висота шару каталізатора на кожній полиці, загальний об’єм  

каталізатора та об’єм каталізатора на кожній полиці; 

3. розроблено програмний модуль в IntelijIDEA для розрахунку 

математичної моделі та конструктивних параметрів; 

4. відповідно технологічного процесу обрані параметри і підібрані технічні 

засоби для їх контролю та регулювання; 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Специфікація устаткування, виробів і матеріалів, використаних в схемі 

автоматизації 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поз. 

на ФСА 

Найменування  та технічна 

характеристика 

Тип, 

марка, 

позначенн

я 

опитуваль

ного листа 

Завод-виробник 

Один

иця 

вимір

юв. 

К–ть 

1 2 3 4 5 6 

   1а 1б 

2а 2б 

3а 3б 

4а 4б 

5а 5б 

6а 6б 

7а 7б 

8а 8б 

 

Вихровий витратомір; -

40…+250˚С, робочий тиск до 4 

МПа; вихідний сигнал 4…20 мА, 

частотний до 10000 Гц або 

цифровий RS-485; призначений 

для виміру витрат газу, пари або 

рідини; основна помилка 1.5% 

для рідини, 2.5% для пари та газу; 

кліматичні умови експлуатації -

40…+70˚С 

 

ЭМИС-

ВИХРЬ 205 

(занурювал

ьний) 

ЗАО «ЄМИС» 
Компл

. 
8 

20а 20б 

21а 21б 

22а 22б 

23а 23б 

Манометр для вимірювання 

надлишку та вакуумметричного 

рідини та газу показуючий, в 

умовах наклонів, вібрацій, 

діапазон виміру: від 0 до 60 

кгс/см
2
, діаметр корпусу 100мм, 

маса 0,7 кг, клас точності 1,5, 

ступінь захисту IP40, строк 

служби 10 років 

ДМ2010 
ООО 

«Манометр» 
Шт. 4 
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Продовження таблиці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9а 9б 

10а 10б 

Сигналізатор рівня; індикація 

світлова; матеріал електроду 

сталь 12Х18Н10Т; матеріал 

ізоляції фторопласт 40ЛД; 

робочий надлишковий тиск до 

1.6 МПа; температура 

контрольованого середовища не 

більше 150˚С; напруга живлення 

220 В / 50 Гц; потужність, що 

споживається, не більше 12 Вт 

 

 

POC-301 
ООО 

«Промприбор» 

Компл

. 
2 

11а 11б 

12а 12б  

13а 13б 

14а 14б 

15а 15б 

16а 16б 

17а 17б 

18а 18б 

19а 19б 

Термоперетворювач, що 

використовується для 

вимірювання температури 

всередині апарату. ЧЕ - датчик 

температури голчатий. Тип 

НСХ 50М. Схема з’єднань 

термоперетворювачів опорів 

2х,3х,4х провідна. Матеріал 

нержавіюча сталь 12Х18Н10Т. 

Глибина занурення 150 мм.  

Захист від пилу та води IP55. 

Стійкість до вібрації N3. 

Діапазон температур від -100 до 

850˚С. Вихідний сигнал 

4..20мА. 

ТСМ-50М 
ЧП 

«Западприбор» 

Компл

ект 
9 

24а 24б 

25а 25б 

26а 26б 

Контроль вибухонебезпечних 

концентрацій одиничних 

горючих газів и парів . Діапазон 

вимірювання 0 - 50 % НКПР. 

Відхилення ±2,5%. Сигнал про 

рівень концентрації горючих 

компонентів – безперервні 

сигнали току 4…20мА. 

 

Сигнализат

ор ТХC-1 

ООО 

"Промприбор" 

Компл

ект 
3 
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Продовження таблиці 

 

12в 

22в 

24в 

ПІД-регулятор одноканальний 

співвідношеннядвох величин; вх. 

сигнал 0,5 мА; вих. 4..20мА; клас 

точності 0,1. 

МТМ620 

ООО «Науково-

виробниче 

підприємство 

Мікротерм» 

м. 

Северодонецьк 

Шт. 3 

25в 

 

Автоматичний одноканальний 

самописний показуючий реєструючий 

прилад. Шкала 0÷100%. Клас 

точності 0,5.  Вхідний сигнал від 4 до 

20 мА. Швидкість руху діаграмної 

стрічки від 20 до 2400 мм/год. Маса 

до 14 кг. Розміри 240 мм x 320 мм x 

492 мм. 

КСМ 2-024 

ООО «ЮШЕ-

Электро» 

м.Санкт-

Петербург 

Шт. 1 

17в 

Електричний регулятор температури 

показуючий;  вх. сигнал 0,5 мА; вих. 

4..20мА; клас точності 0,1 

РТ-0792 

 

НВО 

«Електротермія»

(м. Луцьк) 

Шт. 1 

 

17г 

Електричний виконавчий механізм; 

потужність, що споживається, 260 Вт; 

тип двигуна ДСТР-135-1,8-136 ф-

0620 або фц-0619; живлення змінним 

струмом 220/380В / 50 Гц 

МЭО-100 / 

25-0, 25- 87 

ООО «СКИВ 

21» 
Шт. 1 

HL1 

HL2 

HL3 

HL4 

Лампа електрична сигнальна ЛС-151 

НВО 

“Електрохімія” 

м. Луцьк 

Шт. 4 
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Блок-схема         Додаток Б 

 

 

Початок 

Введення 

вхідних даних 

Оформлення таблиці 

результатів 

Оформлення таблиці 

результатів 

k<500 

n<10 

Кінець 

n=n+1 

k=k+1 

x(j + 1) = (V / (V + (Vhg / 

100))) * x(j)… 
 

k<100 

m=k 

k=500 

x(j)>100 

x(0) = 0, t(0) = t0 

x(j) = x(j - 1) + 9,6 

 

6 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10

0 

11 

12 

Ні 

Так Ні 

Ні 

Ні 

Так 

Так 

Так 
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Додаток В 

Текст програмного коду 

 
package com.gmail.tsimbolinetsoleg.config; 

 

import org.springframework.beans.factory.annotation.Value; 

import org.springframework.context.annotation.Bean; 

import org.springframework.context.annotation.Configuration; 

import org.springframework.context.annotation.PropertySource; 

import org.springframework.orm.jpa.JpaTransactionManager; 

import org.springframework.orm.jpa.JpaVendorAdapter; 

import org.springframework.orm.jpa.LocalContainerEntityManagerFactoryBean; 

import org.springframework.orm.jpa.vendor.HibernateJpaVendorAdapter; 

import org.springframework.transaction.PlatformTransactionManager; 

import 

org.springframework.transaction.annotation.EnableTransactionManagement; 

import org.springframework.web.servlet.config.annotation.EnableWebMvc; 

import 

org.springframework.web.servlet.config.annotation.ResourceHandlerRegistry; 

import 

org.springframework.web.servlet.config.annotation.WebMvcConfigurerAdapter; 

import org.springframework.web.servlet.view.JstlView; 

import org.springframework.web.servlet.view.UrlBasedViewResolver; 

 

 

import javax.persistence.EntityManagerFactory; 

import javax.sql.DataSource; 

import java.util.Properties; 

 

@Configuration 

@PropertySource("classpath:config.properties") 

@EnableTransactionManagement 

@EnableWebMvc 

public class AppConfig extends WebMvcConfigurerAdapter { 

@Value("${hibernate.dialect}") 

private String sqlDialect; 

 

@Value("${hbm2ddl.auto}") 

private String hbm2dllAuto; 

 

@Bean 

public PlatformTransactionManager transactionManager(EntityManagerFactory 

emf){ 

return new JpaTransactionManager(emf); 

    } 

 

@Bean 

public LocalContainerEntityManagerFactoryBean entityManagerFactory 

            (DataSource dataSource, JpaVendorAdapter jpaVendeorAdapter) { 

        Properties jpaProp = new Properties(); 

        jpaProp.put("hibernate.hbm2ddl.auto", hbm2dllAuto); 

 

        LocalContainerEntityManagerFactoryBean entityManagerFactory = new 

LocalContainerEntityManagerFactoryBean(); 

        entityManagerFactory.setDataSource(dataSource); 

        entityManagerFactory.setJpaVendorAdapter(jpaVendeorAdapter); 

        entityManagerFactory.setPackagesToScan("com.gmail.tsimbolinetsoleg"); 

        entityManagerFactory.setJpaProperties(jpaProp); 

 

return entityManagerFactory; 

    } 
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@Bean 

public JpaVendorAdapter jpaVendorAdapter() { 

        HibernateJpaVendorAdapter adapter = new HibernateJpaVendorAdapter(); 

        adapter.setDatabasePlatform(sqlDialect); 

return adapter; 

    } 

 

@Bean 

public UrlBasedViewResolver setupViewResolver() { 

        UrlBasedViewResolver resolver = new UrlBasedViewResolver(); 

        resolver.setPrefix("/WEB-INF/pages/"); 

        resolver.setSuffix(".jsp"); 

        resolver.setViewClass(JstlView.class); 

        resolver.setOrder(1); 

return resolver; 

    } 

 

@Override 

public void addResourceHandlers(ResourceHandlerRegistry registry) { 

        registry 

                .addResourceHandler("/static/**") 

                .addResourceLocations("/WEB-INF/static/"); 

    } 

} 

 

 
package com.gmail.tsimbolinetsoleg.controller; 

 

 

import com.gmail.tsimbolinetsoleg.domain.Result; 

import com.gmail.tsimbolinetsoleg.domain.Tables; 

import com.gmail.tsimbolinetsoleg.services.ParamService; 

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 

import org.springframework.stereotype.Controller; 

import org.springframework.ui.Model; 

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 

 

import java.util.List; 

 

@Controller 

public class GraphContoller { 

 

@Autowired 

private ParamService paramService; 

 

@RequestMapping("/graph") 

public String graph(Model model) { 

       List<Tables> table1 = paramService.findAllTables(); 

       model.addAttribute("table1", table1); 

return "graph"; 

    } 

 

@RequestMapping("/graph2") 

public String graph2(Model model) { 

        List<Tables> table1 = paramService.findAllTables(); 

        model.addAttribute("table1", table1); 

return "graph2"; 

    } 

 

 

@RequestMapping("/result") 

public String result(Model model) { 
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        List<Result> result = paramService.findAllResult(); 

        model.addAttribute("result", result); 

return "result"; 

    } 

 

@RequestMapping("/info") 

public String info() { 

return "info"; 

    } 

 

} 

 
package com.gmail.tsimbolinetsoleg.controller; 

 

import com.gmail.tsimbolinetsoleg.services.ParamService; 

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 

import org.springframework.stereotype.Controller; 

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 

 

@Controller 

public class IndexController { 

 

 

@Autowired 

private ParamService paramService; 

 

@RequestMapping("/") 

public String index() { 

return "index"; 

    } 

 

} 

 

package com.gmail.tsimbolinetsoleg.controller; 

 

import com.gmail.tsimbolinetsoleg.domain.Param; 

import com.gmail.tsimbolinetsoleg.domain.Result; 

import com.gmail.tsimbolinetsoleg.domain.Tables; 

import com.gmail.tsimbolinetsoleg.services.ParamService; 

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 

import org.springframework.stereotype.Controller; 

import org.springframework.ui.Model; 

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping; 

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMethod; 

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam; 

 

import java.text.DecimalFormat; 

import java.util.LinkedList; 

import java.util.List; 

 

@Controller 

public class ParamController { 

 

@Autowired 

private ParamService paramService; 

 

@RequestMapping(value="/param/calculate", method = RequestMethod.POST) 

public String calculate(Model model, @RequestParam(value = "temp") String 

temp, 

@RequestParam(value = "tempb") String tempb, 

@RequestParam(value = "vgas") String vgas, 

@RequestParam(value = "tkataliz") String tkataliz, 

@RequestParam(value = "vstartgas") String vstartgas, 
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@RequestParam(value = "large") String large) 

    { 

 

        Param param = new Param(temp,tempb,vgas,tkataliz,vstartgas,large); 

paramService.addParam(param); 

double x[] = new double[25]; 

double t[] = new double[25]; 

double x1[] = new double[25]; 

double t1[] = new double[25]; 

double tt[] = new double[25]; 

double t1t[] = new double[25]; 

        x[0]=0; 

int j = 1 ; 

int m=0; 

double V=1; 

for(int k=1;k<500;k++) { 

            x[0]=0; 

            t[0]= Double.valueOf(param.getTemp()); 

            x[j] = x[j-1] + 9.6; 

if (x[j]>=100) { 

                m=k; 

                k=500; 

            } 

 

if (k <= 100) { 

                x[j+1]=(V/(V+(Double.valueOf(param.getVgas())/100)))*x[j]; 

                V = V + (Double.valueOf(param.getVgas())/100); 

                t[j] = t[j-1] +40; 

                t[j+1] = ((Double.valueOf(param.getVgas())* 

Double.valueOf(param.getTempb()) + V*t[j])/(Double.valueOf(param.getVgas())+ 

V)); 

                x1[j]=x[j+1]; 

                t1[j]=t[j+1]; 

                j=j+2; 

            } 

        } 

int i=1; 

        j=j-2; 

for(int n=1;n<11;n++) { 

        tt[i]=t[j]; 

        t1t[i]=t1[j]; 

        j=j-2; 

        i=i+2; 

        } 

        List<Tables> tables1 = new LinkedList<>(); 

int n=1; 

        DecimalFormat df2 = new DecimalFormat(".##"); 

for (int l=1; x[l]<100;l=l+2) { 

            Tables tables = new Tables("" + n, "" + df2.format(tt[l]),"" + 

df2.format(x[l]),"" + df2.format(t1t[l]), "" + df2.format(x1[l])); 

            tables1.add(tables); 

            n=n+1; 

        } 

 

        Result result = new Result(); 

int k=m; 

 

double Vkat = Double.valueOf(vstartgas)* Double.valueOf(tkataliz)/3600; 

        result.setVkataliz(df2.format(Vkat)); 

double Vkatp = Vkat/(k-1); 

        result.setVkatalizpol(df2.format(Vkatp)); 

double Hkatp=Vkatp/(3.14*(Double.valueOf(large)*Double.valueOf(large)/4)); 

        result.setHkatalizpol(df2.format(Hkatp)); 
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double Hkat = Hkatp*(k-1); 

        result.setHkataliz(df2.format(Hkat)); 

double Hgaz = Hkat + 0.5 * (k-2); 

        result.setHreactor(df2.format(Hgaz)); 

        model.addAttribute("Result", result); 

        model.addAttribute("tables1", tables1); 

paramService.addResult(result); 

paramService.addTables(tables1); 

return "/results"; 

 

    } 

} 

 
package com.gmail.tsimbolinetsoleg.domain; 

 

 

import javax.persistence.*; 

import javax.persistence.Table; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

 

 

@Entity 

@Table(name="Params") 

public class Param { 

@Id 

    @GeneratedValue 

private long id; 

 

private String temp; 

private String tempb; 

private String vgas; 

private String tkataliz; 

private String vstartgas; 

private String large; 

 

public long getId() { 

return id; 

    } 

 

public void setId(long id) { 

this.id = id; 

    } 

 

public String getTemp() { 

return temp; 

    } 

 

public void setTemp(String temp) { 

this.temp = temp; 

    } 

 

public String getTempb() { 

return tempb; 

    } 

 

public void setTempb(String tempb) { 

this.tempb = tempb; 

    } 

 

public String getVgas() { 

return vgas; 

    } 
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public void setVgas(String vgas) { 

this.vgas = vgas; 

    } 

 

public String getTkataliz() { 

return tkataliz; 

    } 

 

public void setTkataliz(String tkataliz) { 

this.tkataliz = tkataliz; 

    } 

 

public String getVstartgas() { 

return vstartgas; 

    } 

 

public void setVstartgas(String vstartgas) { 

this.vstartgas = vstartgas; 

    } 

 

public String getLarge() { 

return large; 

    } 

 

public void setLarge(String large) { 

this.large = large; 

    } 

 

public Param() {} 

 

public Param(String temp, String tempb, String vgas, String tkataliz, String 

vstartgas, String large) { 

this.temp = temp; 

this.tempb = tempb; 

this.vgas = vgas; 

this.tkataliz = tkataliz; 

this.large = large; 

    } 

 

} 

 
package com.gmail.tsimbolinetsoleg.domain; 

 

import javax.persistence.*; 

import javax.persistence.Table; 

import java.util.ArrayList; 

import java.util.List; 

 

 

@Entity 

@Table(name="Results") 

public class Result { 

@Id 

    @GeneratedValue 

private long id; 

 

private String vkataliz; 

private String vkatalizpol; 

private String hkatalizpol; 

private String hkataliz; 

private String hreactor; 
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public Result(String vkataliz, String vkatalizpol, String hkatalizpol, String 

hkataliz, String hreactor) { 

this.vkatalizpol = vkatalizpol; 

this.vkataliz = vkataliz; 

this.hkataliz = hkataliz; 

this.hkatalizpol = hkatalizpol; 

this.hreactor = hreactor; 

    } 

 

public Result() { 

    } 

 

public long getId() { 

return id; 

    } 

 

public void setId(long id) { 

this.id = id; 

    } 

 

public String getVkataliz() { 

return vkataliz; 

    } 

 

public void setVkataliz(String vkataliz) { 

this.vkataliz = vkataliz; 

    } 

 

public String getVkatalizpol() { 

return vkatalizpol; 

    } 

 

public void setVkatalizpol(String vkatalizpol) { 

this.vkatalizpol = vkatalizpol; 

    } 

 

public String getHkatalizpol() { 

return hkatalizpol; 

    } 

 

public void setHkatalizpol(String hkatalizpol) { 

this.hkatalizpol = hkatalizpol; 

    } 

 

public String getHkataliz() { 

return hkataliz; 

    } 

 

public void setHkataliz(String hkataliz) { 

this.hkataliz = hkataliz; 

    } 

 

public String getHreactor() { 

return hreactor; 

    } 

 

public void setHreactor(String hreactor) { 

this.hreactor = hreactor; 

    } 

 

 

 

} 
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package com.gmail.tsimbolinetsoleg.domain; 

 

 

import javax.persistence.Entity; 

import javax.persistence.GeneratedValue; 

import javax.persistence.Table; 

import javax.persistence.Id; 

 

@Entity 

@Table(name="Tabelss") 

public class Tables { 

@Id 

    @GeneratedValue 

private long id; 

private String n; 

private String tp; 

private String xp; 

private String tj; 

private String xj; 

 

public String getN() { 

return n; 

    } 

 

public void setN(String n) { 

this.n = n; 

    } 

 

public String getTp() { 

return tp; 

    } 

 

public void setTp(String tp) { 

this.tp = tp; 

    } 

 

public String getXp() { 

return xp; 

    } 

 

public void setXp(String xp) { 

this.xp = xp; 

    } 

 

public String getTj() { 

return tj; 

    } 

 

public void setTj(String tj) { 

this.tj = tj; 

    } 

 

public String getXj() { 

return xj; 

    } 

 

public void setXj(String xj) { 

this.xj = xj; 

    } 

 

public Tables(String n, String tp, String xp, String tj, String xj) { 

this.n = n; 
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this.tp = tp; 

this.xp = xp; 

this.tj = tj; 

this.xj = xj; 

    } 

 

public Tables() { 

    } 

} 

 

 
package com.gmail.tsimbolinetsoleg.repository; 

 

import com.gmail.tsimbolinetsoleg.domain.Param; 

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository; 

 

public interface ParamRepositoryextends JpaRepository<Param, Long> { 

 

} 

 
package com.gmail.tsimbolinetsoleg.repository; 

 

import com.gmail.tsimbolinetsoleg.domain.Result; 

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository; 

 

public interface ResultRepository extends JpaRepository<Result, Long> { 

 

} 

 
package com.gmail.tsimbolinetsoleg.repository; 

 

import com.gmail.tsimbolinetsoleg.domain.Tables; 

import org.springframework.data.jpa.repository.JpaRepository; 

 

public interface TablesRepository extends JpaRepository<Tables, Long> { 

 

} 

 
package com.gmail.tsimbolinetsoleg.services; 

 

import com.gmail.tsimbolinetsoleg.domain.Param; 

import com.gmail.tsimbolinetsoleg.domain.Result; 

import com.gmail.tsimbolinetsoleg.domain.Tables; 

import com.gmail.tsimbolinetsoleg.repository.ParamRepository; 

 

import com.gmail.tsimbolinetsoleg.repository.ResultRepository; 

import com.gmail.tsimbolinetsoleg.repository.TablesRepository; 

import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; 

import org.springframework.data.domain.Pageable; 

import org.springframework.stereotype.Service; 

import org.springframework.transaction.annotation.Transactional; 

 

import java.util.List; 

 

@Service 

public class ParamService { 

@Autowired 

private ParamRepository paramRepository; 

@Autowired 

private ResultRepository resultRepository; 

@Autowired 

private TablesRepository tablesRepository; 
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@Transactional 

public void addParam(Param param) { 

paramRepository.save(param); 

    } 

 

@Transactional 

public void addTables(List<Tables> tables) { 

tablesRepository.save(tables); 

    } 

 

@Transactional 

public void addResult(Result result) { 

resultRepository.save(result); 

    } 

 

@Transactional 

public List<Param> findAllParams() { 

return paramRepository.findAll(); 

    } 

 

@Transactional 

public List<Tables> findAllTables() { 

return tablesRepository.findAll(); 

    } 

 

@Transactional 

public List<Result> findAllResult() { 

return resultRepository.findAll(); 

    } 

 

 

} 

 
package com.gmail.tsimbolinetsoleg; 

 

import org.springframework.boot.CommandLineRunner; 

import org.springframework.boot.SpringApplication; 

import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication; 

import org.springframework.context.annotation.Bean; 

import com.gmail.tsimbolinetsoleg.services.ParamService; 

 

@SpringBootApplication 

public class MetanolApplication { 

 

public static void main(String[] args) { 

      SpringApplication.run(MetanolApplication.class, args); 

   } 

@Bean 

public CommandLineRunner demo(final ParamService paramService) { 

return new CommandLineRunner() { 

@Override 

public void run(String... strings) throws Exception { 

         } 

      }; 

   } 

} 

 

Файл application.properties 
 
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/restful 

spring.datasource.username=root 
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spring.datasource.password=Password 

server.port=8081 

 

Файл config.properties 

 
hibernate.dialect=org.hibernate.dialect.MySQLDialect 

hbm2ddl.auto=create-drop 

Веб-сторінка graph2 

 
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> 

<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"> 

<link rel="stylesheet" 

href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-

select/1.12.4/css/bootstrap-select.min.css"> 

<script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></scr

ipt> 

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-

select/1.12.4/js/bootstrap-select.min.js"></script> 

<script 

src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></s

cript> 

</head> 

<body> 

<script> 

var p=0; 

var tableeee1 = [] ; 

var tableeee2 = [] ; 

</script> 

<c:forEach items="${table1}" var="tableee"> 

<script> 

tableeee1[p]=  ${tableee.tp}; 

tableeee2[p]=  ${tableee.xp}; 

p=p+1; 

</script> 

</c:forEach> 

<div id="chartContainer" style="height: 370px; max-width: 920px; margin: 0px 

auto;"></div> 

<script src="/static/canvasjs.min.js"></script> 

<script language="JavaScript"> 

window.onload = function () { 

 

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", { 

animationEnabled: true, 

zoomEnabled: true, 

title:{ 

text: "Гарік залежності коефіцієнта перетворення від температури на полицях" 

}, 

axisY :{ 

 

includeZero:false 

}, 

data: data  // random generator below 

}); 

chart.render(); 
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    } 

var data = []; 

var dataSeries = { type: "spline" }; 

var dataPoints = []; 

for (var i = 0; i <tableeee1.length-1; i += 1) { 

dataPoints.push({ 

x: tableeee1[i], 

y: tableeee2[i] 

        }); 

    } 

dataSeries.dataPoints = dataPoints; 

data.push(dataSeries); 

 

</script> 

</body> 

</html> 

 

Веб-сторінка graph 

 
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> 

<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"> 

<link rel="stylesheet" 

href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-

select/1.12.4/css/bootstrap-select.min.css"> 

<script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></scr

ipt> 

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-

select/1.12.4/js/bootstrap-select.min.js"></script> 

<script 

src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></s

cript> 

</head> 

<body> 

<script> 

var p=0; 

var tableeee3 = [] ; 

var tableeee4 = [] ; 

</script> 

<c:forEach items="${table1}" var="tableee"> 

<script language="JavaScript"> 

tableeee3[p]=  ${tableee.tj}; 

tableeee4[p]=  ${tableee.xj}; 

p=p+1; 

</script> 

</c:forEach> 

<div id="chartContainer" style="height: 370px; max-width: 920px; margin: 0px 

auto;"></div> 

<script src="/static/canvasjs.min.js"></script> 

<script language="JavaScript"> 

window.onload = function () { 

 

var chart = new CanvasJS.Chart("chartContainer", { 

animationEnabled: true, 

zoomEnabled: true, 

title:{ 
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text: "Гарік залежності коефіцієнта перетворення від температури між полицях" 

}, 

axisY :{ 

includeZero:false 

}, 

data: data  // random generator below 

}); 

chart.render(); 

 

    } 

var data = []; 

var dataSeries = { type: "spline" }; 

var dataPoints = []; 

for (var i = 0; i <tableeee3.length-1; i += 1) { 

dataPoints.push({ 

x: tableeee3[i], 

y: tableeee4[i] 

        }); 

    } 

dataSeries.dataPoints = dataPoints; 

data.push(dataSeries); 

</script> 

</body> 

</html> 

 

Веб-сторінка index 

 
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> 

<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %> 

<html> 

<head> 

<title>Metanol</title> 

<link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"> 

<link rel="stylesheet" 

href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-

select/1.12.4/css/bootstrap-select.min.css"> 

<script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></scr

ipt> 

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-

select/1.12.4/js/bootstrap-select.min.js"></script> 

<script 

src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></s

cript> 

</head> 

<body> 

<div class="container"> 

<form class="form-horizontal" action="/param/calculate" method="post"> 

<div class="form-group"> 

<h3>                     Математична моель поличного каталітичного 

реактору</h3> 

<label class="control-label col-sm-2" for="temp">Температура на вході, 

C</label> 

<div class="col-sm-10"> 

<select class="selectpicker" data-style="btn-primary" name="temp" id="temp"> 

<option>205</option> 

<option>210</option> 

<option>215</option> 

</select> 

</div> 

</div> 
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<div class="form-group"> 

<label class="control-label col-sm-2" for="temp">Температура байпасу, 

C</label> 

<div class="col-sm-10"> 

<select class="selectpicker" data-style="btn-primary" name="tempb"> 

<option>30</option> 

<option>35</option> 

<option>40</option> 

<option>45</option> 

</select> 

</div> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label class="control-label col-sm-2"  for="temp">Об'єм байпасного газу, 

%</label> 

<div class="col-sm-10"> 

<select class="selectpicker" data-style="btn-primary" name="vgas"> 

<option>0.25</option> 

<option>0.3</option> 

<option>0.35</option> 

</select> 

</div> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label class="control-label col-sm-2" for="temp">Час контакту з 

каталізатором, с</label> 

<div class="col-sm-10"> 

<select class="selectpicker" data-style="btn-primary" name="tkataliz"> 

<option>0.3</option> 

<option>0.4</option> 

<option>0.5</option> 

</select> 

</div> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label class="control-label col-sm-2" for="temp">Об'єм газу на вході в 

реактор, %</label> 

<div class="col-sm-10"> 

<input type="text" class="form-control" name="vstartgas" value="1961760"> 

</div> 

</div> 

<div class="form-group"> 

<label class="control-label col-sm-2" for="temp">Діаметр реактора</label> 

<div class="col-sm-10"> 

<select class="selectpicker" data-style="btn-primary" name="large"> 

<option>3</option> 

<option>4</option> 

<option>5</option> 

</select> 

</div> 

</div> 

<input type="submit" class="btn btn-success" value="Розрахувати             

"> 

<button type="button" id="info" class="btn btn-success">Довідка</button> 

</form> 

</div> 

 

<script> 

    $('#info').click(function(){ 

window.location.href='/info'; 

    }); 

    $('.selectpicker').selectpicker(); 

</script> 
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</body> 

</html> 

 

Веб-сторінка result 

 
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> 

<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %> 

<html> 

<head> 

<title>Metanol</title> 

<link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"> 

<link rel="stylesheet" 

href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-

select/1.12.4/css/bootstrap-select.min.css"> 

<script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></scr

ipt> 

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-

select/1.12.4/js/bootstrap-select.min.js"></script> 

<script 

src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></s

cript> 

 

</head> 

 

<body> 

<div class="container"> 

<h3>Результати розрахунуків</h3> 

<table class="table table-striped"> 

<thead> 

<tr> 

<td><b>Об'єм каталізатора, м3</b></td> 

<td><b>Об'єм каталізатора на полиці, м3</b></td> 

<td><b>Висота каталізатора на полиці, м</b></td> 

<td><b>Висота каталізатора, м</b></td> 

<td><b>Висота реактора, м</b></td> 

 

</tr> 

</thead> 

<c:forEach items="${result}" var="result"> 

<tr> 

<td>${result.vkataliz}</td> 

<td>${result.vkatalizpol}</td> 

<td>${result.hkatalizpol}</td> 

<td>${result.hkataliz}</td> 

<td>${result.hreactor}</td> 

</tr> 

</c:forEach> 

</table> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

 

Веб-сторінка result2 

 
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> 

<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %> 

<html> 
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<head> 

<title>Metanol</title> 

<link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"> 

<link rel="stylesheet" 

href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-

select/1.12.4/css/bootstrap-select.min.css"> 

<script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></scr

ipt> 

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-

select/1.12.4/js/bootstrap-select.min.js"></script> 

<script 

src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></s

cript> 

</head> 

 

<body> 

<div class="container"> 

<h3>Результати розрахунуків</h3> 

<table class="table table-striped"> 

<thead> 

<tr> 

<td><b>N</b></td> 

<td><b>T на полиці</b></td> 

<td><b>Ступінь перетворення на полиці</b></td> 

<td><b>T між полицями</b></td> 

<td><b>Ступінь перетворення між полицями</b></td> 

 

</tr> 

</thead> 

<c:forEach items="${tables1}" var="tables"> 

<tr> 

<td>${tables.n}</td> 

<td>${tables.tp}</td> 

<td>${tables.xp}</td> 

<td>${tables.tj}</td> 

<td>${tables.xj}</td> 

</tr> 

</c:forEach> 

</table> 

<button type="button" id="graph" class="btn btn-success">Гарік залежності 

коефіцієнта перетворення від температури на полицях</button> 

<button type="button" id="graph2" class="btn btn-success">Гарік залежності 

коефіцієнта перетворення від температури між полицях</button> 

<button type="button" id="result" class="btn btn-success">Конструктивні 

рорахунки</button> 

</div> 

<script> 

        $('#graph').click(function(){ 

window.location.href='/graph'; 

        }); 

        $('#graph2').click(function(){ 

window.location.href='/graph2'; 

        }); 

        $('#result').click(function(){ 

window.location.href='/result'; 

        }); 

        $('.selectpicker').selectpicker(); 

</script> 

</body> 

</html> 
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Веб-сторінка info 

 
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %> 

<%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %> 

<html> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<link rel="stylesheet" 

href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css"> 

<link rel="stylesheet" 

href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-

select/1.12.4/css/bootstrap-select.min.css"> 

<script 

src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></scr

ipt> 

<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/bootstrap-

select/1.12.4/js/bootstrap-select.min.js"></script> 

<script 

src="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></s

cript> 

</head> 

<body background="/static/bg2.jpg"> 

<div class="container"> 

<form class="form-horizontal" action="/param/calculate" method="post"> 

<div class="form-group"> 

<h3>Математична моель поличного каталітичного реактору</h3> 

<label class="control-label col-sm-2" for="temp">Для отримання максимального 

виходу продукту (метанолу), 

                потрібно чітко дотримуватися оптимального температурного 

режиму. Тому при  проектуванні реактора 

                ми маємо чіткі температурні межі,вихід за які призведе до 

нестійкого режиму роботи і втрати 

                стаціонарного режиму. Реакція утворення метанолу – це реакція 

першого порядку. Математична модель процесу на полиці 

                каталітичного реактора описується системою рівнянь: 

</label> 

<div class="col-sm-10"> 

<img src="/static/1.png" id="temp"> 

</div> 

<img src="/static/2.png"> 

</div> 

</form> 

</div> 

</body> 

</html> 

 

 

Файлконфігурація 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 

http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd"> 

<modelVersion>4.0.0</modelVersion> 

 

<groupId>com.gmail.tsimbolinetsoleg</groupId> 

<artifactId>restappi</artifactId> 

<version>0.0.1-SNAPSHOT</version> 

<packaging>jar</packaging> 
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<name>restappi</name> 

<description>Demo project for Spring Boot</description> 

 

<parent> 

<groupId>org.springframework.boot</groupId> 

<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId> 

<version>1.5.7.RELEASE</version> 

<relativePath/><!-- lookup parent from repository --> 

</parent> 

 

<properties> 

<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding> 

<project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding> 

<java.version>1.8</java.version> 

</properties> 

 

 

<dependencies> 

<dependency> 

<groupId>org.springframework.boot</groupId> 

<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId> 

<version>1.5.7.RELEASE</version> 

</dependency> 

<dependency> 

<groupId>org.springframework.boot</groupId> 

<artifactId>spring-boot-starter-data-jpa</artifactId> 

<version>1.5.7.RELEASE</version> 

</dependency> 

<dependency> 

<groupId>org.springframework.boot</groupId> 

<artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId> 

</dependency> 

<dependency> 

<groupId>mysql</groupId> 

<artifactId>mysql-connector-java</artifactId> 

<version>5.1.5</version> 

</dependency> 

<dependency> 

<groupId>org.hibernate</groupId> 

<artifactId>hibernate-entitymanager</artifactId> 

<version>5.1.0.Final</version> 

</dependency> 

<dependency> 

<groupId>org.hibernate</groupId> 

<artifactId>hibernate-core</artifactId> 

<version>5.1.0.Final</version> 

</dependency> 

<dependency> 

<groupId>javax.servlet</groupId> 

<artifactId>jstl</artifactId> 

<version>1.2</version> 

</dependency> 

<dependency> 

<groupId>commons-codec</groupId> 

<artifactId>commons-codec</artifactId> 

<version>1.9</version> 

</dependency> 

<dependency> 

<groupId>org.apache.tomcat.embed</groupId> 

<artifactId>tomcat-embed-jasper</artifactId> 

</dependency> 

</dependencies> 
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<build> 

<plugins> 

<plugin> 

<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> 

<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> 

<configuration> 

<source>1.8</source> 

<target>1.8</target> 

</configuration> 

</plugin> 

<plugin> 

<groupId>org.springframework.boot</groupId> 

<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId> 

</plugin> 

</plugins> 

</build> 

</project> 

 


