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РЕФЕРАТ 

 

дипломної роботи на тему „Математичне моделювання процесів хімічної 

технології при проектуванні з урахуванням екологічної небезпечності” 

Робота містить: 137 с., 29 рис., 22 табл., 6 дод., 22 джерела. 

 

МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ОБ’ЄКТ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ, 

ПРОЕКТУВАННЯ, ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА, 

ІНДЕКС ТОКСИЧНОСТІ, РИЗИК, АВТОМАТИЗАЦІЯ МОДЕЛЮВАННЯ.  

Мета роботи – аналіз та оцінка екологічної небезпечності хіміко-

технологічних процесів на основі імітаційного моделювання об’єктів хімічної 

технології. 

Об’єкт дослідження – об’єкти хімічної технології (процес виділення толуолу 

та етилацетату з газового потоку та процес низькотемпературної ректифікації 

вуглеводного конденсату). 

Проведено математичне моделювання технологічного процесу виділення 

толуолу і етилацетату з газового потоку та установки низькотемпературної 

ректифікації вуглеводневого конденсату в моделюючій системі ChemStations 

ChemCAD v5.1.3 Pro. Створено модель показників, що дозволяє оцінити вплив 

даного процесу на навколишнє середовище. Обрано показник екологічної безпеки 

(індекс токсичності). Сформульовано математичну модель оцінки впливу, що 

дозволяє визначити припустимий рівень токсичності. Розраховано індекси 

токсичності навколишнього середовища для факторів емісії устаткування та 

проведене їх порівняння для різних методик. Проведено аналіз ризику 

надзвичайної ситуації, що є процесом ідентифікації небезпек за визначеною 

категорією небезпеки підприємства. Розрахований індивідуальний ризик, що є в 

межах норми. За результатами аналізу можна прийняти рішення про допустимість 

проекту. Результати аналізу визнані прийнятними. 
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РЕФЕРАТ 

 

дипломной работы на тему “Математическое моделирование процессов 

химической технологии при проектировании с учетом экологической 

опасности” 

Работа содержит: 137 с., 29 рис., 22 табл., 6 прил., 22 источников. 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, ОБЪЕКТ ХИМИЧЕСКОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, ИНДЕКС ТОКСИЧНОСТИ, РИСК, 

АВТОМАТИЗАЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ. 

Цель работы – анализ и оценка экологической опасности химико-

технологических процессов на основе имитационного моделирования объектов 

химической технологии. 

Объект исследования – объекты химической технологии (процесс выделения 

толуола и этилацетата из газового потока и процесс низкотемпературной 

ректификации углеводородного конденсата). 

Проведено моделирование технологического процесса выделения толуола и 

этилацетата из газового потока и установки низкотемпературной ректификации 

углеводного конденсата в моделирующей системе ChemStations ChemCAD v5.1.3 

Pro.  

Создана модель показателей, которая позволяет оценить влияние данного 

процесса на окружающую среду. Выбран показатель экологической безопасности 

(индекс токсичности). Сформулирована математическая модель оценки влияния, 

которая позволяет определить допустимый уровень токсичности. Рассчитаны 

индексы токсичности окружающей среды для факторов эмиссии оборудования и 

проведенное их сравнение для разных методик. Проведен анализ риска 

чрезвычайной ситуации, которая является процессом идентификации опасностей 

по рассчитанной категории опасности предприятия. Определен индивидуальный 

риск, который не превышает норму. По результатам анализа можно принять 

решение о допустимости проекта. Результаты анализа признанные приемлемыми. 
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SUMMARY 

This work contains: 137 p., 29 fig., 22 tabl., 6 supplement., 22 sources. 

MATHEMATICAL DESIGN, OBJECT OF CHEMICAL TECHNOLOGY, 

PLANNING, IMITATION DESIGN, ECOLOGICAL SAFETY, INDEX OF 

TOXICNESS, RISK, AUTOMATION OF DESIGN.  

Purpose of work - analysis and evaluation of environmental hazard chemical and 

technological processes on the basis of simulation modeling of the chemical technology. 

Research object is the objects of chemical technology(process of selection of toluene and 

ethylacetate from a gas stream, process of low temperature rectification of hydrocarbon 

condensate). 

The designs of technological process of selection of toluene and ethylacetate are 

conducted from a gas stream and setting of low temperature rectification of carbohydrate 

condensate in the designing system of ChemStations CHEMCAD v5.1.3 Pro.  

The model of indexes, which allows estimating the environmental impact of this 

process, is created. The index of ecological safety is chosen (index of toxicness). The 

mathematical model of estimation of influencing, which allows defining the possible level 

of toxicness, is formulated. The indexes of toxicness of environment are expected for 

factors emissions of equipment and conducted their comparison for different methods. As 

a result of analysis it is possible to draw conclusion about disparity of methods, and also 

different specific of calculation of index of toxicness. The analysis of risk of extraordinary 

situation, which is the process of authentication of dangers on the expected category of 

danger of enterprise, is conducted. The individual risk, which does not exceed a norm, is 

certain. On results the analysis it is possible to make decision about admission of project. 

Results of analysis acknowledged acceptable. 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

 

DA - частка молів, що випускається атмосферою  

τA - напівперіод реакції повітря при 25 0C ( год. ) 

θа- обсяг ємності повітряної секції в системі  

θaa - частка обсягу повітря повітряної секції (м3 газу / м3 повітря)  

θas - частка обсягу землі/ пилу в повітряній секції( м3 землі /м3 повітря)  

θaw - частка обсягу води в повітряній секції (м3 води / м3 повітря)  

θb - частка обсягу осаду  в системі  

θbw - частка обсягу води в осаді  (м3  води/м3 осаду )   

θbs - частка обсягу твердого осаду  (м3/м3 осаду )   

θs - частка обсягу ґрунту в системі  

θsа- частка обсягу повітря в секції ґрунту  

θsw - частка обсягу води в секції ґрунту  

θw - частка обсягу води в системі  

θws - частка обсягу осаду у водяної секції (м3 /м3 води)  

θww - частка обсягу води у водяній секції(м3води)  

ρas- масова щільність стиснутого повітря (кг сухого /м3 стиснутого пов.)  

ρb - масова щільність біоматерії (кг біоматерії/м3  осаду)  

ρbs - масова щільність осаду  (кг сухий /м3 осаду )  

ρf - масова щільність (кг /м3 води)   

ρp  - щільність області заводів (кг сухого /м2 області)  

ρss  - масова щільність тв. у ґрунті (у воді) (кг тіла/м3 сухого тіла)  

ρws - масова щільність тіла у воді (кг сухого тіла/м3 сухого тіла)  
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ВСТУП 

 

У ході математичного моделювання хіміко-технологічного процесу (ХТП) 

найбільш складним трудомістким є завдання складання математичного опису, 

удале рішення якого визначає подальшу розробку, тому що модель не тільки 

повинна задовільно відповідати фізичному змісту досліджуваного процесу, але й у 

всіх випадках вибір способу математичного опису, і відповідно вибір типу моделі, 

повинен визначатися можливістю й зручністю її чисельної реалізації. Практичне 

складання математичної моделі здійснюють згідно блокового принципі. Необхідно 

щоб математична модель досить точно якісно й кількісно описувала властивості  

об'єкта, що моделюється, тобто вона повинна бути адекватна процесу. У ході 

побудови моделі проводиться перевірка адекватності, зокрема  обов'язково 

підтверджують справедливість гіпотези про механізм реакції на етапі складання 

кінетичної моделі й адекватності гідродинамічної моделі й обов'язкова 

ідентифікація параметрів моделі. Ідентифікація математичного опису об'єкта є 

основним етапом у побудові адекватної математичної моделі процесу й тому являє 

собою одну із центральних завдань математичного моделювання ХТП. 

Характеристики математичної моделі визначають структуру, обсяг і точність 

функціонування ХТП [7].  

При проектуванні нових об'єктів у хімічній промисловості необхідно 

провести оцінку можливого їхнього впливу на навколишнє середовище. Основним 

змістом оцінки такого впливу є розрахунок екологічних показників при прийнятті 

рішень щодо того або іншого проекту. Екологічні показники є одними з головних 

засобів керування екологічною безпекою. Оскільки екологічна безпека не є 

теоретично визначеною величиною, то порушення екологічної безпеки при 

забрудненні навколишнього природного середовища визначають як його 

небезпечний стан, що завдає шкоди екологічній системі загалом і людині зокрема.  

Згідно з нормативно-технічною документацією нормування якості навколишнього 

природного середовища здійснюється з метою встановлення гранично допустимих 

норм впливу на навколишнє середовище, що гарантує екологічну безпеку 
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населення та збереження генетичного фонду, забезпечує раціональне використання 

і відтворення природних ресурсів за умов сталого розвитку господарської 

діяльності. В Україні розроблені та діють нормативи ГДК, перевищення котрих за 

певних умов негативно впливає на здоров’я людини [3].  

Нині нормування техногенних сполук в природних біоценозах ґрунтується на 

санітарно-гігієнічних принципах і нормах, тобто на пріоритетності захисту 

людини. Новим напрямком комплексного санітарно-гігієнічного нормування є 

розробка системи показників, що визначають загальну характеристику чистоти 

води, повітря, ґрунту. Вони представлені переліком показників із встановленими 

межами, чи сумарними відносними показниками (індексами якості). Такі 

показники поки що перебувають на стадії експериментальних розробок, не мають 

сили, але вже використовуються проектувальниками.  

Таким показником у нашому дослідженні вибраний індекс токсичності 

вдихуваного повітря, тому що дуже важливий великий викид шкідливих хімічних 

речовин і їхній потенційний вплив на навколишнє середовище.  

Мета роботи – аналіз та оцінка екологічної небезпечності хіміко-

технологічних процесів на основі імітаційного моделювання об'єктів хімічної 

технології 

Об'єкт досліджень – процеси пов’язані з переробкою вуглеводнів (процес 

виділення толуолу та етилацетату з газового потоку та процес низькотемпературної 

ректифікації вуглеводневого конденсату). 

Проблема забруднення навколишнього середовища, шляхом викиду 

шкідливих речовин підприємствами хімічної промисловості актуальна на 

сьогоднішній день. Забруднення середовища - складний різноманітний процес. 

Відходи виробництв виявляються звичайно там, де їх раніше не було. Багато хто з 

них хімічно активні й здатні взаємодіяти з молекулами, що входять до складу в 

тканині живого організму, або активно окислятися на повітрі. Зрозуміло, що такі 

речовини виявляються отруйними стосовно всього живого. 

Однією з характеристик небезпеки, широко використовуваною в даний час, є 

ризик. Тобто при проектування нової ХТС потрібно врахувати ризик виникнення 
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надзвичайної ситуації. розглядають як імовірність або частоту виникнення джерела 

надзвичайної ситуації. Для оцінки ризику необхідні кількісні показники. Вони 

повинні забезпечувати порівнянність ступеня небезпеки різних її джерел, стану 

безпеки для різних видів діяльності і категорій, у цілому оцінку стану безпеки 

життєдіяльності на визначеній території. Аналіз ризику є процесом ідентифікації 

небезпек і оцінки ризику для окремих осіб, груп населення, різного роду 

соціальних, політичних, господарських структур, елементів навколишнього 

природного середовища й інших об'єктів. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-

ТЕХНОЛОГІЧНИХ СИСТЕМ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ В САПР 

1.1 Математичне моделювання як основний метод проектування хіміко-

технологічних процесів 

Процеси хімічної технології − це складні фізико-хімічні системи, що мають 

двоїсту детерміновано-стохастичну природу, змінні в просторі й у часі. Потоки, що 

беруть участь у них, речовини, як правило, багатофазні й багатокомпонентні. У 

ході протікання процесу в кожній точці фази й на границях розділу відбувається 

перенос імпульсу, енергії, маси. Весь процес у цілому протікає в апараті з 

конкретними геометричними характеристиками, що робить, у свою чергу, вплив на 

характер цього процесу. 

Істотна особливість хіміко-технологічних процесів полягає в тому, що 

сукупність складових їхніх явищ носить детерміновано-стохастичну природу, що 

проявляється в накладенні стохастичних особливостей гідродинамічної обстановки 

в апараті на процеси масо-, теплопереносу й хімічного перетворення.  

Під математичним моделюванням розуміють вивчення властивостей об'єкта 

на математичній моделі. Його метою є визначення оптимальних умов протікання 

процесу, керування їм на основі математичної моделі й перенос результатів на 

об'єкт. Основним поняттям методу математичного моделювання є поняття 

математичної моделі. Математичною моделлю називається наближений опис 

якого-небудь явища або процесу зовнішнього миру, виражене за допомогою 

математичної символіки. 

Математичне моделювання включає три взаємозалежних етапи: 1) складання 

математичного опису досліджуваного об'єкта; 2) вибір методу рішення системи 

рівнянь математичного опису й реалізація його у формі моделюючої програми; 3) 

установлення відповідності (адекватності) моделі об'єкту. На етапі складання 

математичного опису попередньо виділяють основні явища й елементи в об'єкті й 

потім установлюють зв'язку між ними. Далі, для кожного виділеного елемента і 

явища записують рівняння (або систему рівнянь), що відбиває його 

функціонування. Етап вибору методу рішення й розробки моделюючої програми 
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має на меті вибір найбільш ефективного методу рішення з наявних (під 

ефективністю мається на увазі швидкість одержання й точність рішення) і 

реалізацію його спочатку у формі алгоритму рішення, а потім - у формі програми, 

придатної для розрахунку на ЕОМ [7]. 

Побудована на основі фізичних подань модель повинна вірно якісно й 

кількісно описувати властивості процесу, що моделюється, тобто вона повинна 

бути адекватна цьому процесу. Для перевірки адекватності математичної моделі 

реальному процесу потрібно зрівняти результати вимірів на об'єкті в ході процесу 

з результатами пророкування моделі в ідентичних умовах. Етап установлення 

адекватності моделі є заключним у послідовності етапів, що виконуються при її 

розробці.  

Від правильності вибору в моделі характерних рис розглянутого процесу 

залежать успіх дослідження й цінність отриманих результатів моделювання. 

Метод математичного моделювання застосовують при вивченні властивостей 

процесів, для яких є досить точний математичний опис. Залежно від ступеня 

повноти математичного опису можна виділити два граничних випадки: а) відома 

система рівнянь, що описує всі основні сторони процесу, що моделюється.  

Залежно від конкретної реалізації процесу і його апаратурного оформлення 

все різноманіття хіміко-технологічних процесів можна розділити на чотири класи 

виходячи з тимчасової й просторової ознак: процеси, змінні в часі (нестаціонарні), 

і процеси, що не міняються в часі (стаціонарні) ; процеси, у ході яких їхні 

параметри змінюються в просторі, і процеси без просторової зміни параметрів. 

Тому що математичні моделі є відбиттям відповідних об'єктів, то для них 

характерні ті ж класи, а саме: 1) моделі, незмінні в часі, — статичні моделі; 2) 

моделі, змінні в часі, — динамічні моделі; 3) моделі, незмінні в просторі, — моделі 

із зосередженими параметрами; 4) моделі, що змінюються в просторі, — моделі з 

розподіленими параметрами.  

Математична модель є системою рівнянь математичного опису, що відбиває 

сутність явищ, що протікають в об'єкті, для якої визначений алгоритм рішення, 

реалізований у формі моделюючої програми. Відповідно до цього визначення  
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математична модель повинна розглядатися в сукупності трьох її аспектів: 

значеннєвого, аналітичного й обчислювального. 

Звичайно при математичному моделюванні об'єктів хімічної технології 

приймаються в увагу наступні "елементарні" процеси: 1) рух потоків фаз; 2) 

масообмін між фазами; 3) теплопередача; 4) зміна агрегатного стану (випар, 

конденсація, розчинення й т.д.); 5) хімічні перетворення. 

При складанні математичного опису загальним прийомом є блоковий 

принцип. Відповідно до цього принципу, складанню математичного опису передує 

аналіз окремих "елементарних" процесів, що протікають в об'єкті моделювання. 

При цьому експерименти по вивченню кожного такого процесу проводять в 

умовах, що максимально наближаються до умов експлуатації об'єкта 

моделювання. Спочатку досліджують гідродинамічну модель процесу як основу 

структури математичного опису. Далі вивчають кінетику хімічних реакцій, 

процесів масо- і теплопередачі з урахуванням гідродинамічних умов знайденої 

моделі й становлять математичний опис кожного із цих процесів. Заключним 

етапом у цьому випадку є об'єднання описів всіх досліджених "елементарних" 

процесів у єдину систему рівнянь математичного опису об'єкта моделювання. 

Достоїнством блочного принципу побудови математичного опису є те, що його 

можна використовувати на стадії проектування об'єкта, коли остаточний варіант 

апаратурного оформлення ще невідомий. 

До методів складання математичного опису  відносяться аналітичний, 

експериментальний і експериментально-аналітичний. 

Аналітичними методами складання математичного опису звичайно називають 

способи виводу рівняння статики й динаміки на основі теоретичного аналізу 

фізичних і хімічних процесів, що відбуваються в досліджуваному об'єкті, а також 

на основі заданих конструктивних параметрів апаратури й характеристик речовин, 

що переробляються. Параметри (коефіцієнти) складених рівнянь функціонально 

залежать від визначальних розмірів хіміко-технологічного апарата (діаметра, 

довжини й т.д.), властивостей оброблюваних речовин і величин, що характеризують 

протікання фізико-хімічних процесів (констант швидкості реакцій, коефіцієнтів 
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дифузії й ін.). Деякі параметри рівнянь можуть бути визначені розрахунковими 

шляхами, інші– за допомогою принципу подоби за результатами раніше виконаних 

досліджень. До недоліків аналітичних методів складання математичного опису 

можна віднести складність рішення системи, рівнянь при досить повному описі 

об'єкта. 

Експериментальний метод складання математичного опису використовується 

для керування та дослідження об’єктів в вузькому „робочому” діапазоні зміни 

вхідних і вихідних змінних. Ці методи частіше всього збудовані на припущенні 

про лінійність параметрів об’єкта. Прийняття цих припущень дозволяє порівняно 

просто описувати процеси алгебраїчними або лінійними диференційними 

рівняннями з постійними коефіцієнтами. Перевагою експериментальних методів є 

простота одержуваного математичного опису при досить точному описі 

властивостей об'єкта у вузькому діапазоні зміни параметрів. Основний недолік 

експериментальних методів - неможливість установлення функціонального зв'язку 

між вхідними в рівняння числовими параметрами до конструктивними 

характеристиками об'єкта, режимними параметрами процесу, фізико-хімічними 

властивостями речовин. 

Наявність "сильних" і "слабких" сторін аналітичного й експериментального 

методів складання математичного опису привело до необхідності розробки 

комбінованого експериментально-аналітичного методу. Сутність його полягає в 

аналітичному складанні рівнянь опису, проведенні експериментальних досліджень 

і знаходженні по їхніх результатах параметрів рівнянь. При подібному підході до 

одержання математичного опису зберігаються багато позитивних властивостей 

експериментальних і аналітичних методів. Загальним для всіх математичних 

моделей є те, що число  рівнянь, що включаються в математичний опис, повинне 

бути дорівнює змінних, що знаходяться в результаті моделювання. Для 

характеристики властивостей різних об'єктів моделювання звичайно 

застосовуються алгебраїчні й трансцендентні рівняння, звичайні диференціальні 

рівняння, диференціальні рівняння в частинних похідних і інтегральні рівняння. 

Останній тип — інтегральні рівняння порівняно рідко зустрічається в завданнях 
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математичного моделювання об'єктів хімічної технології. При виборі методу 

рішення системи рівнянь математичного опису звичайно керуються вимогами 

забезпечення максимальної швидкості одержання рішення, надійною збіжністю 

алгоритму рішення до мінімальної пам'яті ЕОМ. При цьому повинна 

забезпечуватися задана точність рішення. 

Основними вимогами до форми й змісту запису алгоритму є його наочність, 

компактність і виразність [7].  

При побудові математичних моделей широко використовують блоковий 

принцип, суть якого полягає в тому, що модель будується з окремих логічно 

закінчених блоків, що відбивають звичайно ту або іншу сторону розглянутого 

процесу. Подання математичної моделі процесу у вигляді сукупності підсистем 

(блоків) дозволяє представити загальне математичне описі як сукупність 

математичних описів окремих блоків. Тоді загальна структура математичної 

моделі може мати вигляд, зображений на рис. 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Подання математичного опису процесу 

Застосування блокового принципу побудови математичних моделей, що, у 

свою чергу, заснований на системному підході, дозволяє в багатьох випадках 

також принципово вирішити проблему масштабування процесів.  З погляду 

математичного моделювання масштабний перехід є не що інше, як деформація 

математичної моделі при зміні геометричних розмірів, що характеризують 
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апаратурне оформлення процесу. При використанні блокового принципу 

побудови математичної моделі вплив геометричних розмірів на властивості 

процесу відбивається лише в одній підсистемі (блоці) - блоці "гідродинаміка". 

Тому при наявності досить коректного в якісному й кількісному відношенні 

математичного опису цього блоку стає можливим здійснити масштабний перехід  

[7].  

Ідентифікація математичного опису об'єкта є основним етапом у побудові 

адекватної математичної моделі процесу й тому являє собою одну із центральних 

задач математичного моделювання хіміко-технологічних процесів. Побудована 

математична модель повинна вірно якісно й кількісно описувати властивості 

процесу, що моделюється, тобто вона повинна бути адекватна цьому процесу. 

 

1.2 Сучасний підхід до моделювання хіміко-технологічних систем 

Значний прогрес у моделюванні в останні роки пов'язаний із застосуванням 

сучасних обчислювальних засобів для моделювання хіміко-технологічних систем 

(ХТС). Використання обчислювальної техніки не тільки дозволило ставити та 

вирішувати складні завдання, але й збагатило моделювання новими підходами до 

їхнього рішення. 

Комп'ютерне моделювання ХТС до теперішнього часу повністю довело свою 

актуальність і перспективність. З його допомогою вдається підвищити якість 

керування ХТС й ефективність роботи технологічної системи. Але особливо велике 

значення комп'ютерне моделювання має для скорочення строків проектування. 

Можна виділити два етапи в минулому комп'ютерного моделювання ХТС, а зараз 

ми перебуваємо напередодні  третього. Хіміко-технологічна система, як правило, 

має рецикли, її структура є замкнутою. Тому розрахунок матеріальних і теплових 

балансів, без яких не може обійтися жодне  проектування із ХТС, зводиться до 

рішення системи нелінійних рівнянь і представляє із себе складну, досить 

трудомістку ітераційну процедуру. Перший етап комп'ютерного моделювання був 

пов'язаний з перекладом розрахунку  матеріальних і теплових балансів ХТС із 

ручного на комп'ютерне. Цей етап почався в 1958 р. з появою першої моделюючої 
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системи Flexіble Flow  sheet, і бурхливий розвиток його йшло протягом  60-70х рр. 

Тоді була вироблена загальна концепція універсальної моделюючої програми 

(УМП) для моделювання ХТС, що складає з 4  частин: 

 організуючої програми,  

 бібліотеки модулів для розрахунку хіміко-технологічних апаратів, 

 банку фізико-хімічних властивостей,  

  бібліотеки математичних модулів і створено кілька десятків УМП: Flexіble 

Flowsheet, Cheops, Chevron, Sreed  Up, Macsіm, Network67, Chess, Pacer 245, 

Flowtran, Flowpack, Process й ін.  

До цього часу в результаті тривалого процесу із загального числа виділилися 

чотири УМП, які зайняли лідируюче положення у світі: Aspen Plus, Hysys, Chemсad 

й Pro/ІІ. Зазначені УМП мають більші бібліотеки технологічних модулів, великими 

банками фізико-хімічних властивостей і зручним для користувача інтерфейсом. Їх 

широко використають при проектуванні нових ХТС і при реконструкції діючих. 

При цьому можна відзначити як загальну тенденцію прагнення переходить на 

використання в розрахунках усе більше й більше складних й, відповідно, більше 

адекватних математичних моделей технологічних апаратів, із чим згадані УМП 

успішно справляються. У Росії до 90- х років був створений великий науковий і 

програмний заділ у відношенні УМП (включаючи успіхи в структурному аналізі, 

розробці алгоритмів розрахунку матеріальних і теплових балансів, алгоритмів 

оптимізації й розрахунку чутливості), але економічні труднощі перехідного 

періоду стали непереборною перешкодою на шляху його використання й розвитку 

[10]. 

У цілому у світовій практиці за 60-80 роки був накопичений величезний досвід 

використання УМП для розрахунку стаціонарних (а також, у меншому ступені, і 

динамічних) режимів ХТС, що розвіяв всі сумніви в ефективності такого 

використання. В інжинірингових компаніях, що займаються проектуванням 

хімічних процесів, проектування без використання УМП у цей час просто не 

застосовується. Але на певному етапі вдосконалювання УМП було усвідомлено, 
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що найбільші можливості комп'ютерного моделювання хіміко-технологічних 

систем зв'язані не з передачею комп'ютеру традиційних для проектувальників 

функцій з розрахунку матеріальних і теплових балансів, а з реалізацією за 

допомогою комп'ютера нових функцій. Під оптимізацією розуміється досягнення 

найкращих показників (наприклад, прибутку або наведених витрат) при виконанні 

всіх необхідних обмежень. Останні можуть бути технологічними, економічними, 

екологічними й регламентними. Наприклад, обмеження по продуктивності ХТС, по 

якості продукту, по викидах в атмосферу й ін. Оптимізація можлива як на етапі 

експлуатації ХТС, так і на етапі проектування. Особливо великий ефект дає 

оптимізація, розрахована на етапі проектування. Початок другого етапу в розвитку 

комп'ютерного моделювання можна умовно віднести до другої половини 80-х 

років, коли протягом  короткого часу відбувся перехід до персональних 

комп'ютерів і з'явилися перші прототипи чотирьох вищезгаданих УМП. У ці УМП 

минулому уведені оптимізаційні процедури, і вони стали застосовуватися не тільки 

для розрахунку окремих варіантів, але й для оптимізації ХТС у статиці. Але все-

таки , впритул до теперішнього часу, УМП набагато частіше застосовуються у своїй 

першій функції - для розрахунку матеріальних і теплових балансів з використанням 

найбільш повних і зроблених модулів для розрахунку апаратів і банку фізико-

хімічних властивостей, постаченого даними, що відповідають останнім 

досягненням. Причина тут - і в значно більших математичних труднощах 

оптимізаційного розрахунку в порівнянні з балансовим, і в незвичності функції 

оптимізації для проектувальників. Але головне й принципове утруднення пов'язане 

із частковою невизначеністю інформації, який ми розташовуємо, коли повинні 

вирішувати завдання оптимізації. Розробка саме цієї проблеми обіцяє вченим і 

виробникам черговий прорив у моделюванні й підвищенні ефективності хімічного 

виробництва.  

Невизначеність практично завжди має місце на етапі проектування й часто– на 

етапі експлуатації ХТС. Наявність невизначеності інформації вимагає як нових 

математичних  постановок завдань, так і нових методах рішення. Невизначеності 

бувають двох видів. Одні з них, такі як параметри сировини й температура 
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навколишнього середовища, можуть змінюватися під час роботи ХТС, 

залишаючись у межах деякого діапазону змін. Для них принципово неможливо 

вказати єдине значення. Інші можуть бути в реальності постійними для даної ХТС, 

але їхнього значення нам відомі лише з точністю до деякого інтервалу, як, 

наприклад, деякі коефіцієнти в кінетичних рівняннях або рівняннях тепло- і 

масопереносу. Не можна сказати, що до сьогодні при рішенні завдань оптимізації 

ХТС невизначеності просто ігнорувалися. Вони враховувалися, але наближеним і 

вольовим способом. Невизначеним змінним на основі досвіду й інтуїції 

привласнюються деякі "номінальні" (звичайно - середні) значення. Вирішується 

завдання оптимізації із цими значеннями в традиційній постановці, у результаті 

чого визначаються номінальні оптимальні величини параметрів устаткування 

(довжини й діаметра реактора, поверхонь теплообміну в теплообмінниках, числа 

тарілок у ректифікаційних колонах і т.п.). Після цього з обліком знаний у процесі, 

знову ж вольовим способом, уводять так названі "запаси" і приймають для 

проектування величини параметрів устаткування, отримані як добуток 

номінальних оптимальних величин і запасів. Недоліки даного підходу очевидні. 

Підхід не гарантує ні оптимальності отриманого рішення, ні того, що обмеження з 

виконані під час експлуатації процесу. Більшим досягненням сучасної науки 

з'явилася розробка в 80- початку х років підходу, при якому невизначеність у 

параметрах процесу враховується в з постановці оптимізаційного завдання. Надалі  

постановка завдання була уточнена й розширена, і пошуки найбільш адекватної 

постановки ведуться до цим пор. Облік невизначеності вводиться як у критерій 

оптимізації, так й в обмеження. З'явився новий науковий напрямок, що одержала 

назва "аналіз гнучкості". Основна мета такого аналізу - одержання "гнучкої" хіміко-

технологічної системи, оптимальної в порівнянні із другими можливими 

варіантами.  

У моделі ХТС природно  виділяються два рівні: рівень системи (верхній 

рівень) і рівень окремих апаратів (нижній рівень). У моделях окремих апаратів теж 

можуть бути свої підрівні. Відповідно, алгоритм розрахунку ХТС можна 

сформулювати у вигляді дворівневої процедури: на верхньому рівні виробляється 
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розрахунок матеріального й теплового балансу для ХТС у цілому, а на нижньому - 

розраховуються окремі апарати. В алгоритмі оптимізації тоді буде 3 рівні: верхній 

рівень - рівень роботи алгоритму НЛП і два других - розрахункові рівні. Такий 

підхід використається в УМП ChemCad, Aspen Plus й ін. (і геть відсутній в УОП). 

Але реалізація багаторівневого підходу в існуючих УМП заснована на простому 

об'єднанні алгоритмів рівнів і не враховує всіх досягнень теорії, що може привести 

до істотного збільшення обчислювальних витрат і зниженню надійності 

розрахунку. Багато особливостей і можливості багаторівневого підходу в УМП не 

реалізовані. Другими важливими особливостями завдань оптимізації ХТС є 

наявність так званих схованих обмежень і можлива множинність стаціонарних 

режимів. Не вдаючись у деталі, відзначимо, що перші обумовлено тим, що 

математична модель хіміко-технологічного процесу звичайно справедлива в 

обмежених межах, поза якими вона губить фізичний зміст і викликає добре відомі 

збої в рахунку. З обліком вищесказаного можна сформулювати наступну важливу 

для практики проблему. У цей час існує незаповнена ніша, пов'язана з потребою в 

простих, гнучкої й недорогих УМП для хімічної промисловості, з полегшеним 

колом звичайних можливостей і із широким спектром можливостей для 

оптимізації, які давали б можливість кваліфікованому користувачеві, що має 

певний програмно-технологічний заділ, вирішувати складні оптимізаційні задачі, 

використовуючи ефективні алгоритми, що враховують особливості конкретної 

ХТС. УМП, що заповнили цю нішу, з'явилися б доповненням до існуючих більших 

систем (типу ChemCad й Aspen Plus), на зразок того, як дрібний і середній бізнес 

доповнюють великий. І в ці УМП було б порівняно нескладно потім увести прості 

наближені алгоритми для оптимізації з невизначеністю. Хіміко-технологічні 

системи, без яких не існує сучасного хімічного виробництва, коштують на початку 

третього етапу. Реалізація цього етапу розвитку (на якому широке поширення 

одержить рішення оптимізаційні завдань) виведе комп'ютерне моделювання ХТС 

на той рівень, коли з його допомогою можна буде проектувати значно більше 

економічні й надійні хіміко-технологічні системи й більш ефективно управляти 

роботою діючих. Одночасно із цим зміняться наше розуміння ХТС - як системи, у 
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якій безліч компонентів перебувають у взаємному зв'язку й впливають на роботу 

один одного, а також загальна культура праці проектувальника. Але для переходу 

на цей етап, що обіцяє черговий перегонів продуктивності праці, необхідне 

проведення великої дослідницької роботи й спільні зусилля теорії й практики [10]. 
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2 МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ВИДІЛЕННЯ 

ТОЛУОЛУ ТА ЕТИЛАЦЕТАТУ ІЗ ГАЗОВОГО ПОТОКУ 

2.1. Опис технологічного процесу 

2.1.1 Характеристики вихідних потоків 

Сировиною установки є газовий потік, склад якого представлений у табл. 2.1 

Таблиця 2.1 – Склад вхідного газового потоку 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Використовувалися наступні дані газоподібного потоку в цьому аналізі: тиск 

на вході в апарат  1 атм, температура  65,5 0С [19]. 

 

2.1.2 Опис процесу виділення толуолу та етилацетату із газового потоку 

Основними апаратами є абсорбер колонного типу з тарілками і дистиляційна 

колона. Процес відновлення толуолу і етилацетату з газового потоку включає 

процес поглинання (абсорбер) і дистиляцію [19]. 

Технологічна схему установки  поділу газового потоку приведено на рис. 2.1 

Рисунок 2.1 – Процес виділення толуолу і етилацетату з газового потоку: 

1 – компресор; 2 – абсорбційна колона; 3, 4 – теплообмінники; 5 – дистиляційна 

колона; I – газовий потік (вхід); II – газовий потік (вихід); III – дистиляційний 

потік (вихід). 
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Процес поділу відбувається двома стадіями. Газовий потік І надходить у 

компресор 1, де тиск збільшується з 1 атм. до 1,5 атм. Толуол і етилацетатний потік 

з інтенсивністю 19.35 кг/год кожний надходить в абсорбер 2 у потоці газу, а після 

виходить з низу колони абсорбера  та частково виводиться з залишком, що є сухим 

азотом,  і нагрівається  в теплообміннику 3 до 1180С, а в теплообміннику 4, попутно 

відбувається охолодження до 65,50С. У абсорбційній колоні є 9 сітчатих тарілок, 

температура 65,50С, тиск 1,5 атм.. Знизу абсорбера потік після теплообмінника 3 

надходить у дистиляційну колону  5 (18 сітчатих тарілок), толуол і етилацетатний 

потоки об'єднані в єдиний «псевдокомпонент», що має властивості толуолу і нафти 

(«бінарна» суміш), де відбувається процес дистиляції для відділення важкої нафти 

від органічних складів. Потік з низу колони 5 йде на рециркуляцію важкої нафти. З 

верха колони 5 після конденсації виводиться дистиляційний потік ІІІ. Очищений 

газовий потік ІІ, що виходить з верха колони 2, виводиться з установки [19].  

2.2 Математичне та імітаційне моделювання процесів абсорбції та 

дистиляції 

2.2.1. Математична модель процесу абсорбції 

Абсорбцією називають процес виборчого поглинання компонентів з газових 

або парогазових сумішей рідкими поглиначами (абсорбентами). 

При фізичній абсорбції компонент, що поглинається, не взаємодіє хімічно з 

абсорбентом. Процес у більшості випадків оборотний. На цій властивості засноване 

виділення поглиненого компонента з розчину — десорбція. Якщо компонент, що 

поглинається, утворить з абсорбентом хімічна сполука, то процес називають 

хемосорбцією. 

У промисловості процес абсорбції звичайно сполучать з десорбцією, що 

дозволяє багаторазово використовувати абсорбент [13]. 

Експериментально встановлено, що процес абсорбції завжди 

супроводжується виділенням теплоти. 

Прикладами використання процесів абсорбції в промисловості можуть 

служити поділ вуглеводородних газів на нафтопереробних установках, одержання 

соляної і сірною кислот, аміачної води, очищення газових викидів від шкідливих 
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домішок, виділення коштовних компонентів з газів крекінгу або піролізу метану, з 

газів коксових печей і т.д. 

Рідкі поглиначі (абсорбенти) вибирають по розчинності в них компонентів, 

що поглинаються. 

Розчинність газів у рідких поглиначах залежить: 1) від фізичних і хімічних 

властивостей газової і рідкої фаз; 2) від температури; 3) від тиску газу в суміші.  

Рівновага між фазами визначається правилом фаз Гіббса: число параметрів (або 

ступенів волі) С процесу дорівнює числу компонентів К мінус число фаз Ф плюс 2. 

Правило фаз являє собою найбільш широке узагальнення умов гетерогенної 

рівноваги. 

Процес абсорбції здійснюється в двухфазній (газ — рідина) трикомпонентної 

(хоча б один цільовий компонент ). 

У газовій суміші, інертний газ, рідкий поглинач у системі. Відповідно до 

правила фаз число ступенів волі цієї системи дорівнює трьом (С = К — Ф+ 2 = 3 — 

2 + 2 = 3). Отже, не порушуючи рівноваги в системі, можна варіювати трьома її 

параметрами(наприклад, температурою, тиском і складом однієї з фаз). 

У двухфазних системах газ — рідина рівновага звичайна виражається у виді 

фазових діаграм склад — склад або склад — властивість (наприклад, склад — тиск 

або склад — температура кипіння). 

Для абсорбційно-десорбційних процесів рівновага між газами і їхніми 

розчинами в рідині описується законом Генрі, по якому при даній температурі 

кількість газу, що розчиняється в рідині, прямо пропорційно тискові газу над нею: 

р* =К х     (2.1) 

Закон Генрі добре погодиться з досвідом для слабко розчинних газів, а також 

для низьких концентрацій добре розчинних газів. Для них фактична розчинність 

при високих концентраціях виявляється нижче, ніж це випливає з закону Генрі. 

Тому що розчинність багатьох газів значно відхиляється від закону Генрі, то 

при розрахунках рекомендується користуватися отриманими з досвіду значеннями 

рівноважного парціального тиску р* для відповідних значень х. 



27 

 

  

При практичних розрахунках за досвідченим значенням рівноважного 

парціального тиску газу р* обчислюють рівноважний зміст абсорбційного 

компонента в газовій суміші по рівнянню Рауля — Дальтона р* = (р/П)х, де р — 

тиск пар чистого компонента, обумовлений за законом Рауля, як р =* = р*/х; П — 

загальний тиск газової суміші. 

Таким чином, у* = р*/П = тх, тобто рівняння рівноваги (при невеликих у 

порівнянні з р значеннях р*) для процесу абсорбції при низькоконцентрованих 

розчинах газів являє собою рівняння прямої лінії р* = тх із тангенсом кута нахилу, 

рівним т, причому відношення постійних величин т = К/П — коефіцієнт 

розподілу, постійний для даної системи газ — рідина при t = const і П = const  

З закону Генрі і його докладного розгляду випливає, що розчинність газу в 

рідині збільшується з підвищенням тиску П і зниженням температури. 

Для зниження температури прохолоджують вихідні газову суміш і поглинач, 

відводять теплоту, що виділяється в процесі абсорбції, з, допомогою внутрішніх 

або зовнішніх теплообмінників. У деяких випадках відвід теплоти абсорбції 

здійснюють без охолодження (використовують цю, теплоту для концентрування 

розчину в самому абсорбері) [13]. 

За даними про розчинність компонентів, що поглинаються, здійснюється 

вибір поглиначів (абсорбентів), тому що з практичної точки зору кращим з ряду 

можливих буде той поглинач, витрата якого для проведення даного процесу буде 

меншим. 

При виборі абсорбенту необхідно оцінювати такі його властивості, як 

селективність (вибірковість) стосовно компонента, що поглинається, токсичність, 

пожежну небезпеку, вартість, приступність і т.д. Крім того, абсорбент необхідно 

перевіряти на утримуючу здатність при десорбції.  

Матеріальний баланс абсорбера за речовиною, що розподіляє: 

),()( HKKH XXLYYG         (2.2) 

де G - молярна витрата інертного газу, кмоль/с; HY  і KY  - початкова і кінцева відносна 

молярна частки абсорбата в газовій суміші, (кмоль абсорбтива)/(кмоль інертного 
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газу); L -  молярна витрата абсорбенту, кмоль/с; HX  і KX  - початкової і кінцева 

відносна молярна частки абсорбата в абсорбенті, (кмоль абсорбата)/(кмоль 

абсорбенту). 

Тепловий баланс абсорбера: 

для будь-якого перетину абсорбера з текучими концентраціями X і Y і його верхньої 

частини теплота, що виділяється під час абсорбції 

),( Hабаб XXLqQ       (2.3) 

де абq -  диференціальна молярна теплота розчинення газу Дж/моль. 

 вся теплота використовується на нагрівання абсорбенту 

),( Hаб ttcLQ        (2.4) 

де с – питома молярна теплоємність абсорбенту, Дж/(моль К), t – температура 

абсорбенту в даному перетині. 

Коефіцієнт потоку поглинальної нафти інтенсивності рециркуляції (моль/с) в 

абсорбері, було встановлено 

Lin=1.5mGin,
      (2.5) 

де Gin- коефіцієнт потоку зайвого газоподібного потоку (моль/с), і m - нахил лінії 

рівноваги етилацетату (ключовий компонент) в абсорбері, тобто відношення 

парціального тиску етилацетату, P0
EA (атм), до загального тиску абсорбера, Ptotal 

(атм), приймаючи ідеальні рідкі суміші. 

total

EA

P

P
m

0

 ,      (2.6) 

Масовий баланс для кожного компонента в абсорбері був складений , і абсорбер 

був розроблений, використовуючи рівняння Кремсера.  Мінімальне число тарілок 
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,    (2.7) 

де G і L - газовий і рідкий коефіцієнти потоку в абсорбері, і одиницею виміру 

(моль/с)  і  yin,EA і x in,EA - частки молів етилацетату в газі, на вході і виході абсорбера, 

відповідно [19]. 
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Ефективність поглинання (η) прийнята 15 %; тому, фактичне число тарілок - Nactu = 

Nmin/ η. 

Діаметр абсорбера (Dc; м) був обраний у залежності від швидкості подачі (Uf, м/с) 

при використанні (2.8), і оцінений  станом потоку у верхній частині абсорбера  

1/2

4
,

0.9
0.95

C
f

V

V
D

U


 
 

  
 
  

      (2.8) 

де ρv - масова щільність газового потоку (кг/м3), і V - масовий коефіцієнт газового 

потоку (кг/с).  

2.2.2 Математична модель процесу дистиляції 

Дистиляція (перегонка) (від лат. простої - стікання краплями) - це 

прогрівання суміші рідин до кипіння,, відбирання утворюваної пари та її коня з 

одержанням різних за складом фракцій. Відігнана фракція (дистилят) збагачена 

відносно більш леткими, або низькокиплячими, компонентами ), а невідігнана 

фракція (залишок, кубовий залишок) - менш леткими, або киплячими (ВКК). 

Якщо з вихідної суміші відганяють не одну фракцію, а  декілька, дистиляція 

називається фракційною . Дистиляція ґрунтується на різниці у складах рідини й 

утворюваної з неї пари.  Рідини, які утворюють розділену суміш, мають різні 

температури кипіння, а отже, і різний тиск (пружність) пари при одній 

температурі, тому скла пари (відповідно і склад утворюваної при її конденсації 

рідини) буде відрізнятися від складу вихідної суміші - НКК у парі буде більше, 

ніж у вихідній рідині. При цьому в рідині, яка не випарувалася, концентрація ВКК 

збільшується. 

Дистиляцію поділяють на два основні види: просту дистиляцію й 

ректифікацію [13]. 

Проста дистиляція (проста перегонка) — це процес розділення рідких 

сумішей на різні за складом фракції, збагачені тим чи іншим компонентом, що 

мають різні температури кипіння, шляхом одноразового часткового випарову-

вання розділеної рідини й конденсації утворюваних парів. 
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Ректифікація (від лат випрямлення, виправлення) - це процес розділення 

рідких сумішей на практично чисті компоненти, що мають різні температури 

кипіння, шляхом багаторазового випаровування розділеної рідини й конденсації 

утворюваних парів. 

Розглянемо апарат, у якому знизу вгору рухається пара, а зверху назустріч 

їй - рідина, яка є майже чистим НКК. Коли пара з рідиною взаємодіють, то за 

рахунок теплообміну між іншими пара частково конденсується, а рідина частково 

випаровується. При цьому з пари конденсується переважно ВКК, а з рідини 

випаровується переважно НКК. Отже, рідина поступово збагачується НКК, а пара 

- НКК. У результаті з апарата виходить пара, яка практично повністю складається 

з НКК. Після конденсації пари частина конденсату у вигляді  зрошує апарат, а 

другу частину - дистилят (або ректифікат) відбираючи як готовий продукт. Рідину, 

що виходить з нижньої частини апарата, називається кубовим залишком [13]. 

Як ректифікаційні апарати в основному використовують тарілчасті й на 

колони, які за конструкцією практично не відрізняються від відповідних 

абсорберів. 

Дистиляцію широко застосовують у хімічній промисловості, наприклад, для 

розділення природних і синтетичних вуглеводнів, зріджених газових сумішей на 

компоненти (наприклад, для розділення зрідженого повітря на кисень і азот), тощо. 

Матеріальний баланс процесу дистиляції:  

 за низькокип’ячим компонентом (НКК) 

,WWDDFF xGxGxG      (2.9) 

 за потоками 

,WDF GGG       (2.10) 

де 
WDF GGG и,  - молярні витрати вихідної суміші, дистиляту і кубового залишку 

відповідно, WDF xxx та,  - молярні частки НКК у вихідній суміші, дистиляту і 

кубового залишку. 

Тепловий баланс процесу дистиляції: 

,втФкип QQQQQQ WGF     (2.11) 
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де кипQ  - прихід теплоти з теплоносієм у кип'ятильнику, FQ  - прихід теплоти з 

вихідною сумішшю, ФQ - прихід теплоти з флегмою, GQ - витрати теплоти з пором, 

що виходить з колони, WQ - витрати теплоти з кубовим залишком, втQ - витрати 

теплоти в навколишнє середовище. 

Постійна відносна летючість ( DOHTol 1,  ) використовувалася в цьому проекті і 

визначена наступним рівнянням: 

0

1

0

1,

DOH

Tol
DOHTol

P

P



   .,     (2.12) 

де 
0

TolP  і 
0

1 DOHP - парціальний тиск толуолу і 1-деканола в абсорбері дистиляції, 

оцінені  при середній температурі абсорбера з одиницею виміру  атм. 

Нафта абсорбера подається в колону дистиляції, тому, інформація подачі в 

абсорбер дистиляції отримана при складанні масового балансу абсорбера. 

Коефіцієнт потоку подачі (F; моль/с) дорівнює коефіцієнтові потоку випуску 

поглинальної нафти з абсорбера. Частка молів псевдокомпонента XF розрахована 

наступним рівнянням: 

xf=xout,EA+ xout,Tol  ,     (2.13) 

 

де xout,EA і xout,Tol  представляють частку молів етилацетату і толуолу в поглинальній 

нафті абсорбера. 

Мінімальне відношення відтоку отримане,  приймаючи, що подача відбувається в 

крапці кипіння 

1

1

1,

min,



DOHTol

D
D

F
R


,    (2.14) 

де D - коефіцієнт потоку продукту (моль/с). 

Оптимальне відношення відтоку - приблизно в 1.2 рази менше відносини відтоку: 

min,2,1 DD RR  ,     (2.15) 

Мінімальне число тарілок розраховане по рівнянню: 
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,   (2.16) 

де x - частка молів псевдокомпонента в рідкій стадії, і нижні індекси ovhd і btms 

позначають верх і підстава продукту. Ефективність абсорбера дистиляції прийнята 

75 % і тому фактичне число тарілок  

Nactu = 2Nmin/η    (2.17) 

 

Діаметр абсорбера дистиляції отриманий, використовуючи (2.7). 

2.2.3 Імітаційне моделювання у програмі CHEMCAD 

Останнім часом намічається стійке прагнення підприємств, особливо великих, 

оперативно вирішувати задачі проектування, реконструкції і диверсифікованості 

виробництв власними силами і з залученням створених ними ж інжинірингових 

компаній. При цьому ключовим компонентом інтегрованої системи в ланцюжку 

"проектування - пуск виробництва - керування процесом" є універсальні 

моделюючі програми (УМП), що, з одного боку, дружні користувачеві і зрозумілі 

як звичайному інженерові-технологові, так і висококваліфікованому інженерові-

дослідникові, а з іншого боку - дозволяють моделювати на комп'ютерах усі 

необхідні варіанти стаціонарних і динамічних режимів промислових виробництв.  

Раніш УМП працювали зі стаціонарними режимами. Однак необхідність 

обліку при технологічному проектуванні і розробці технологічних регламентів 

виробництв можливостей керування різними параметрами процесів (з 

використанням регуляторів і контролерів різних типів) зажадала включення в УМП 

відповідних модулів для розрахунку динамічних режимів хіміко-технологічних 

процесів.  

Так, для УМП ChemCad (розроблювач фірма "Chemstations Inc.", США) були 

створені додаткові модулі СС-Reacs і CC-DColumn, що дозволяють моделювати 

динамічні режими з контурами регулювання відповідно в реакторах з мішалкою й 

у колонних апаратах поділу. Головне вікно CHEMCAD представлено на рис.2.2. 
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Рисунок 2.2 – Головне вікно CHEMCAD 

Для оперативного керування діючими виробництвами в режимі реального 

часу (режим онлайн) з використанням УМП ChemCad був розроблений інтерфейс 

SCADA2CC, що разом з розподіленою системою керування DCS, системою 

візуалізації інформації SCADA і табличним редактором MS Excel дозволяє 

проводити комп'ютерне моделювання хімічних виробництв із промисловими 

даними, одержуваними безпосередньо від вимірювальних приладів (Кипиа). При 

такій постановці встає задача оптимізації виробництва, для чого в основний модуль 

ChemCad (СС), призначений для розрахунку стаціонарних режимів процесів, була 

включена універсальна оптимізаційна програма (УОП) (рис 2.3).  

 

Рисунок 2.3 – Оптимізація хімічних виробництв із використанням УМП 

CHEMCAD у режимі реального часу – режимі онлайн 

Як правило, розрахунковий модуль УОП реалізує алгоритм рішення задачі 

нелінійного програмування (НЛП) з різними критеріями оптимальності (цільовими 

функціями) і всілякими обмеженнями.  

Для рішення комплексу задач автоматизованого керування технологічними 

процесами АСУТП необхідні додаткові динамічні модулі УМП ChemCad: CC-

Reaсs (для реакторів з мішалкою), СС-DColumn (для колонних апаратів поділу) і 

CC-Polymer (для полімеризаційних реакторів), а також для роботи в режимі 

реального часу - додаткові до SCADA2CC інтерфейси: SCADA2CCD і SCADA2CCP. 

Застосування додаткових динамічних модулів СС-Reacs, CC-Dcolumn і CC-Polymer 

дозволяє вирішувати задачі динамічної оптимізації, необхідні для АСУТП. При 

цьому універсальна оптимізаційна програма УОП (яка в цьому випадку призначена 

для рішення задач не тільки статичної, але і динамічної оптимізації) повинна мати 

можливість через спеціальний інтерфейс передавати розраховані оптимальні 

параметри виробництва в розподілену систему керування DCS (рис. 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Модулі УМП CHEMCAD в автоматизованих системах 

керування технологічними процесами 

Роль УМП як найважливішої ланки, що реалізує інтеграцію задач АСУТП із 

задачами автоматизованого керування підприємством (АСУП), представлена на 

рис. 2.5 

 

Рисунок 2.5 – Інтеграція УМП з основними модулями автоматизованих 

систем керування підприємствами - АСУП 

З використанням автоматизованих інформаційних систем (АИС) і єдиної бази 

дані підприємства, що працює в режимі реального часу, інформація від 

вимірювальних приладів  КИПиА та АСУТП передається на верхній рівень АСУП, 

де з застосуванням різних комп'ютерних систем - SAPR/3, PIMS і RPMS 

вирішується комплекс фінансово-економічних і логістичних задач, а також задач 

стратегічного планування виробництв і оперативного керування підприємством.  

До найважливіших задач УМП (рис. 2.5) при їхньому використанні в 

автоматизованих інформаційних системах сучасних інтегрованих підприємств 

відносяться:  

 розрахунок матеріальних і теплових балансів різних виробництв;  
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 визначення виходу різних продуктів виробництва;  

 оцінка економічної ефективності процесу;  

 розрахунок невимірюваних параметрів технологічного процесу;  

 прогнозування різних ситуацій на виробництві: оптимальних і неоптимальних.  

 Останнім часом усе більш широке застосування знаходять УМП для 

навчання персоналу - операторів, безпосередньо керуючих хімічними 

виробництвами (рис. 2.6).  

 

Рисунок 2.6 – Принциповий сценарій навчання операторів хімічних 

виробництв із використанням УМП CHEMCAD (режим офлайн) 

У цьому випадку використовуються динамічні моделі хімічних виробництв 

СС-Reacs, CC-DCоlumn, CC-Polymer, зістиковані з контурами регулювання: 

розглядається так називане віртуальне виробництво. Важливо, що для корекції 

параметрів динамічних моделей вони інтегровані через інтерфейс SCADA2CCD з 

діючим виробництвом, а генерація інструктором різних ситуацій, на яких 

навчаються оператори, виконується на комп'ютерній моделі виробництва в режимі 

офлайн, тобто Без прямого зв'язку з реальним об'єктом - хімічним виробництвом 

[22]. 

Інтеграція з діючим виробництвом дозволяє застосовувати УМП ChemCad у 

тренажерах для навчання операторів промислових виробництв в умовах, близьких 

до реального. У той же час режим офлайн дає можливість навчати операторів 

керуванню технологічними процесами в умовах, відповідних критичним: 

практична реалізація таких умов при навчанні є небезпечною.  

Характерною рисою УМП є та обставина, що для рішення однієї і тієї ж 

обчислювальної (формалізованої) задачі часто можуть бути обрані різні чисельні 

алгоритми. Як правило, вони відрізняються специфікою чисельних методів, 

деталізацією математичного опису процесів, що розраховуються, і нюансами 

постановки обчислювальних задач. Слід зазначити, що області застосовності 

різних обчислювальних алгоритмів в УМП найчастіше чітко не визначені, а 
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рекомендації їхніх розроблювачів не завжди досить обґрунтовані і мають потребу 

в додатковій перевірці.  

Тому для ефективного застосування УМП часто необхідно вирішувати т.зв. 

неформалізовані (необчислювальні) задачі вибору модулів розрахунку, що 

відрізняються як специфікою використовуваних у них чисельних алгоритмів, так і 

реалізованих з їхньою допомогою механізмів протікання фізико-хімічних процесів.  

Значеннєві рішення неформалізованих задач вибору повинні прийматися 

фахівцями на основі визначеної суми знань про предметну (проблемної) області, 

що накопичені за роки багаторічної роботи і великого попереднього досвіду.  

Однак рішення зазначених неформалізованих задач вибору винятково на 

основі знань, досвіду й інтуїції фахівців стає усе більш скрутним. Це зв'язано як з 

об'єктивними причинами: систематичним зростанням обсягу знань, тимчасовими 

затримками при одержанні інформації у фахівців і ротацією кадрів, так і із 

суб'єктивними: дорожнечею придбання знань у фахівців і/або групи фахівців, а 

також можливо більшою часткою суб'єктивізму в їхніх оцінках.  

Тому в даний час необхідно передбачати включення в УМП т.зв. експертних 

систем, що дозволяють моделювати деякі інтелектуальні функції фахівців для 

рішення конкретних неформалізованих задач вибору можливих обчислювальних 

методів. 

Перспективи застосування УМП представляються досить райдужними, 

особливо тому, що усі вони анонсовані на ринку як відкриті системи, що 

дозволяють включати власні програмні модулі користувача.  

Однак проблем при застосуванні УМП чимало, основними з яких є:  

 необхідність використання більш точних моделей процесів в окремих апаратах;  

 важливість проведення розрахунків із застосуванням більш могутніх і 

універсальних обчислювальних методів, особливо оптимізаційних;  

 реальні процеси завжди протікають при деякому збурюванні параметрів, що 

важко врахувати в комп'ютерній моделі УМП;  

 рішення цілого ряду задач вимагає високої кваліфікації користувача, що не 

завжди вдається забезпечити;  
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 цілому рядові користувачів не потрібна той ступінь універсальності і ті широкі 

можливості, що представлені в сучасних УМП: їм варто було б надати в 

розпорядження винятково необхідний для них фрагмент програми.  

Усе більш явної стає тенденція до розширення можливостей УМП при 

комп'ютерному моделюванні динамічних режимів процесів, рішенні задач у 

режимі реального часу, застосуванні в системах АСУТП і АСУП, а також для 

навчання операторів хімічних виробництв. Включення УМП до складу 

програмного забезпечення сучасних АСУТП і АСУП приводить до значної 

економії витрат.  

Отримані результати імітаційного моделювання представлено у табличному 

вигляді у додатку А.  
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3 МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНОЇ 

РЕКТИФІКАЦІЇ ВУГЛЕВОДНЕВОГО КОНДЕНСАТУ 

3.1 Опис технологічного процесу 

3.1.1 Характеристики вихідних потоків 

Етанова колона установки низькотемпературної ректифікації 

вуглеводневого конденсату розглянемо при наступних вихідних даних: склад 

побіжного нафтового газу — сировини, що піддається відбензинюванню 

(табл. 3.1) 

 

Таблиця 3.1 – Склад вхідної сировини 

  

  

  

  

  

  

  

  

Ступінь витягу в нестабільний бензин (мольні частки): пропану φ/
3 — 0,9, 

етана φ/
2— 0,015 від їхнього змісту в вуглеводневому конденсаті; продуктивність 

установки по газі Gc = 34000 кг/ч. 

Заданий для поділу газ містить більш 40% (мол.) вуглеводнів, більш важких , 

чим етан, тому відноситься до жирних газів. Умови поділу сирого  газу 

диктують необхідність високого ступеня витягу [90% (мол.)] пропану, тому втрати 

його із сухим газом, що іде із сепаратора, повинні бути мінімальними, а утрати 

вуглеводнів, більш важких чим пропан, зовсім незначними. Режимні показники 

конденсації сирого газу: температура –10 °С, тиск 3,92 МПа. 

Витрати важких вуглеводнів із сухим газом невеликі (близько  1,7% (мол.), 

вважаючи на сировину, або 4% (мол.) від їхнього потенціалу в сировину), а 
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ступінь витягу пропану в конденсат складає більш 93% (мол.),  однак, у 

конденсаті  залишається приблизно половина всього метану і етану.  

3.1.2 Опис процесу низькотемпературної ректифікації вуглеводневого 

конденсату 

Метою цього процесу є одержання нестабільного бензину, стабілізація якого 

здійснюється в етановій ректифікаційній колоні, з  попередньою (перед 

ректифікацією) сепарацією однакової газової сировини. 

Технологічна схема процесу представлена на рис.3.1 

Сирий газ надходить  у рекуперативний теплообмінник 1, де прохолоджується 

сирий газ, що надходить через холодильник 2 у сепаратор 3, а конденсат нижньої 

частини сепаратора 3, де тиск 3,92 МПа, надходить у етанову колону 5, тиск у секції 

харчування колони 3,88 МПа. Тиск у верхній частині колони з урахуванням тарілок 

зміцнювальної частини 3,86 МПа.  

Тиск у ємності  зрошення, з урахуванням опору конденсатора і трубопроводу   

«колона — ємність   зрошення» 3,82 МПа. Тиск унизу колони   (у  кип'ятильнику )   

з урахуванням опору тарілок відгінної частини 3,92 МПа. 

Особливістю роботи колони 5 є одержання з ємності зрошення 9 дистиляту в 

паровій фазі. Дистилят переважно складається з метану і этана. Тому в 

конденсаторі колони конденсується тільки частина пар, що представляє собою 

зрошення колони. Тому що в конденсаторі протікає, а в ємності зрошення 9 

завершується процес однократної конденсації з утворенням двох рівноважних фаз 

— паровий (дистилят) і рідкої (зрошення) . 

Температура в ємності зрошення  9 дорівнює - 2°С.  Температура залишку  

(температура в кип'ятильнику ) 121°С. 

Теплові навантаження кип'ятильника і конденсатора будуть високими при 

подачі в колону, тому сировину нагрівають і частково випаровують за рахунок 

охолодження сирого газу, подаваного в сепаратор 3. Температура сировини при 

його подачі в колону приймається рівної 30°C. 
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Ректифікаційна колона працює під тиском, тому використовуються клапанні 

тарілки. Число робочих тарілок у колоні 21 (у зміцнювальній частині – 6, у відгінній 

частині - 15). 

 

Рисунок 3.1 – Процес низькотемпературної ректифікації вуглеводневого 

конденсату: 

1 – теплообмінник; 2, 7– холодильник; 3 – сепаратор; 4,8 – насос; 5 – етанова 

колона; 6 – підігрівник; 9 – ємність зрошення; 10 – змішувач; I – сирий газ; II – 

сухий газ; III – нестабільний бензин; IV – хладоагент. 

 

3.2 Математичне та імітаційне моделювання процесу ректифікації 

Ректифікація — масообмінний процес, застосовуваний для поділу рідких і 

паро- або газоподібних сумішей, компоненти яких розрізняються по 

температурах кипіння. 

Процес ректифікації здійснюється при контактуванні потоків пари або газу і 

рідини, що мають різні склади і температури: пара (газ) має більш високу 

температуру, чим рідина, що вступає з ним у контакт. Рушійними силами процесу 

ректифікації є різниці складів і температур контактуючих потоків пари або газу і 

рідини. При достатній тривалості контакту пара і рідина можуть досягти стану 

рівноваги, при якому температури потоків стануть однаковими; при цьому їхні 

склади будуть зв'язані рівняннями рівноваги. Склади зустрічних (але не вступили 

в контакт) потоків пари і рідини зв'язані рівняннями робочих ліній. Такій схемі 

контактування потоків пари і рідини відповідає поняттю «теоретичної тарілки», 

або «теоретичної ступені контакту». 

Процес ректифікації здійснюється в ректифікаційних тарілчастих  або 

насадочних апаратах колонного типу. Для створення різниці температур потоків 

я нижню частину колони підводять тепло, а з її верхньої частини і реальних умов 

ректифікаційної колони рівновага потоків  пари, що ідуть з контактної зони,  і 

рідини може не досягатися, у зв'язку з чим ці потоки будуть мати різні 
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температури, а їхні склади визначатися не тільки рівняннями рівноваги, але і 

більш складними залежностями; Верхня частина колони, що служить для 

виділення низкокип’ячих компонентів, називається концентраційної або 

зміцнювальної, а нижня частина, у якій виділяються висококип’ячі компоненти, 

називається вичерпною, або відгінною. Між цими частинами колони знаходиться 

місце введення сировини (секція живлення ). 

Основними робочими параметрами процесу ректифікації є тиск і 

температура в системі, співвідношення потоків рідини і пара (флегмове число), 

число контактних ступенів. При відповідному виборі цих параметрів 

забезпечується поділ вихідної суміші на компоненти (фракції), що задовольняють 

визначеним вимогам. 

Для одержання заданого ступеня поділу вихідної суміші потрібне визначене 

число теоретичних тарілок. 

Вуглеводневі суміші, як правило, є багатокомпонентними, при їхній 

ректифікації застосовуються наступні методи розрахунків числа теоретичних 

тарілок. 

Метод розрахунку «від тарілки до тарілки» припускає послідовне 

визначення складів пар і рідини на тарілках колони з використанням рівнянь 

рівноваги, робочої лінії і теплового балансу для кожного перетину колони. Однак 

унаслідок того, що для багатокомпонентних сумішей не можна заздалегідь цілком 

задати склади продуктів колони, виникає необхідність коректування складів 

продуктів колони і потоків у деяких перетинах (наприклад, при введенні 

сировини, висновку бічних продуктів). Унаслідок цього точне рішення задачі 

вимагає застосування методу послідовних наближень. 

При аналітичному методі розрахунку ректифікації багатокомпонентних 

сумішей, що характеризуються невеликою зміною відносної летючості 

компонентів у межах температурного режиму колони, використовуються 

рівняння Андервуда або Фенске. 
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Відомі також наближені методи розрахунку багатокомпонентної 

ректифікації, у яких уводять різні допущення, що спрощують, щодо розподілу 

компонентів, температур у колоні, флегмових чисел. 

Матеріальний баланс процесу ректифікації:  

  за легколетючому компоненту  

,WWDDFF xGxGxG      (3.1) 

  за потоками 

,WDF GGG       (3.2) 

де 
WDF GGG и,  - молярні витрати вихідної суміші, дистиляту і кубового залишку 

відповідно, WDF xxx та,  - молярні частки НКК у вихідній суміші, дистиляту і 

кубового залишку. 

Тепловий баланс процесу ректифікації: 

,втФкип QQQQQQ WGF    (3.3) 

де кипQ  - прихід теплоти з теплоносієм у кип'ятильнику, FQ  - прихід теплоти з 

вихідною сумішшю, ФQ - прихід теплоти з флегмою, GQ - витрати теплоти з пором, 

що виходить з колони, WQ - витрати теплоти з кубовим залишком, втQ - витрати 

теплоти в навколишнє середовище. 

Продуктивність по дистиляту P і кубовому залишкові W визначається з 

рівняння матеріального балансу ректифікаційної колони: 

F P W        (3.4) 

F x P x W xF P W          (3.5) 

Навантаження ректифікаційної колони по парі і рідині визначаються 

значенням робітника флегмового числа R. Флегмове число виявляє собою 

відношення кількості флегми до кількості дистиляту. Воно може знаходитися в 

інтервалі від Rmin до . При мінімальному флегмовому числу можна одержати 

максимальна кількість дистиляту, але число тарілок стає нескінченно великим. 

Якщо флегмове число прийняти рівним нескінченності, то вийде, що колона 

працює сама на себе.  
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Флегмове число відбиває кут нахилу робочої лінії до осі абсцис для верхньої 

частини колони і входячи в рівняння робочої лінії. Рівняння робочої лінії для 

верхньої частини колони виглядає так: 

    y y R R R xD   1 1 ,    (3.6) 

yD , як втім і yW визначаються рівними xD і xW відповідно. Передбачається що 

склад парової і рідкої фази однаковий як для низу так і для верха колони.  

Мінімальне флегмове число визначається по наступній формулі: 

R
x y

y x

P F

F F

min

*

*



,     (3.7) 

де yF
* - мольна частка спирту в парі, що знаходиться в рівновазі з вихідною 

сумішшю, визначається по y - x діаграмі. 

Середні масові витрати по рідині для верхньої і нижньої частин колони 

визначаються зі співвідношень : 

L PR
M

MВ

В

P

 ,     (3.8) 

L PR
M

M
F
M

MН

Н

P

Н

F

   ,   (3.9) 

де МP і МF - мольні маси дистиляту і вихідної суміші, кг кмоль  

МВ і МН - мольні маси рідини у верхній і нижній частинах, кг кмоль  

Діаметр колони може бути визначений по формулі: 


секV

d



4

 ,                        (3.10) 

де Vсек – секундний об’єм парів в розрахунковому перетині колони, м3/с; 

ω – допустима швидкість парів в розрахунковому перетині, м/с. 

Отримані результати імітаційного моделювання представлено у табличному 

вигляді у додатку А.  
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4. ОЦІНКА ТА АНАЛІЗ ВПЛИВУ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ НА 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ З УРАХУВАННЯМ ЙОГО 

ТОКСИЧНОСТІ 

4.1 Модель оцінки впливу на навколишнє середовище 

4.1.1 Вибір показників екологічної безпеки 

Однією з характерних рис останнього років стало виникнення нової, життєво 

важливої потреби – забезпечення екологічної безпеки людини і навколишнього 

середовища. Уже в даний час, навіть не говорячи про майбутнє, це настільки ж 

необхідно, як задоволення традиційних потреб суспільства. Таким чином, у міру 

загострення цих проблем, екологічний менеджмент (управління навколишнім 

середовищем) виходить на рівень одного з головних напрямків управлінської 

діяльності. Зростає необхідність посилення його ефективності і наукової 

обґрунтованості. 

Порядок оцінки та аналізу впливу технологічного процесу на навколишнє 

середовище представлений у додатку Б. 

Поняття глобальної екологічної безпеки поки досить чітко не сформульовано. 

У широкому значенні безпека — це здатність протистояти погрозам стосовно 

життя, здоров'ю, благополуччю, основним правам людини, джерелам 

життєзабезпечення, ресурсам соціальному порядкові.  

У сучасному суспільстві різко зростає роль промислової екології,  на основі 

оцінки шкоди принесеного природі індустріалізацією розробляти й 

удосконалювати технічні засоби захисту навколишнього середовища, всесвітньо 

розвивати створення замкнутих, безвідхідних і мало відхідних технологічних 

циклів і виробництв, забезпечувати високі екологічні показники технології, машин 

і матеріалів як на стадії промислової експлуатації, так і при проектуванні, 

оцінювати вплив промислового об'єкта на навколишнє середовище і контролювати 

її стан, контролювати промислові викиди, проводити екологічну експертизу [5]. 

У промисловості невирішеними проблемами поки залишаються ефективність 

очищення від технологічних і вентиляційних викидів, від газових, парових і 

тонкодисперсних домішок; на транспорті - очищення газів двигуна, що відробили, 

внутрішнього згоряння від сажі, свинцю й ін. 
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Узагалі, охорона навколишнього середовища заснована на системі державних, 

юридичних, суспільних, адміністративно - господарських, технічних і соціально - 

економічних заходів, спрямованих на підтримку сприятливих умов і раціональне 

використання матеріальних і енергетичних ресурсів в інтересах, як кожного 

громадянина, так і всього людства. 

Система критеріїв оцінки екологічної безпеки промислового виробництва 

повинна охоплювати всі рівні його взаємодії з навколишнім середовищем — від 

локального до глобального.  

Однак в аспекті регіонального аналізу промислового виробництва показники 

екологічної безпеки на глобальному (світовому) територіальному рівні можуть не 

розглядатися. Розгляд же нижчого територіального рівня — локального — 

необхідно, тому що частина його показників повинна служити вихідними даними 

для аналізу екологічної безпеки виробництва на рівні регіону. Для того щоб 

система критеріїв могла знайти практичне застосування, вона повинна 

ґрунтуватися на існуючій нормативно-правовій і інформаційній базі. В іншому 

випадку через недолік, відсутності або нерепрезентативності вихідної інформації 

практичні розрахунки запропонованих показників будуть надзвичайно утруднені 

або неможливі. Система критеріїв оцінки екологічної безпеки промислового 

виробництва локального рівня орієнтована на оцінку екологічної небезпеки 

окремих промислових об'єктів.  

Під промисловим об'єктом розуміються окремо розташована промплощадка 

підприємства, промислове підприємство або група промислових підприємств, що 

можуть розглядатися, як єдине майданне джерело техногенного впливу  

Комплекс характеристик і показників екологічної безпеки промислового 

підприємства повинен забезпечувати можливість:  

1) оцінки рівня безпеки підприємства в умовах нормальної експлуатації (при 

цьому повинні бути охоплені всі три основні аспекти – екологічний, 

соціальний і еколого-економічний);  

2) оцінки ресурсоспоживання підприємства;  

3) оцінки імовірності аварій і небезпеки в аварійних умовах. 
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Безпека підприємства може бути описана наступними групами показників: 

1) натуральні й умовні, що характеризують шкідливий вплив підприємства 

(обсяги фактичних і умовних викидів і скидань шкідливих речовин, вивозу 

відходів, рівнів шкідливих фізичних впливів, розраховані і фактичні поля 

середніх і максимальних концентрацій шкідливих речовин у різних 

середовищах, і т.д.); 

2) ресурсоспоживання і ресурсний баланс підприємства (споживання кисню, 

водоспоживання виробництво і споживання електроенергії, і т.д.); 

3)характеристики території, на яку робить вплив підприємство (щільність 

населення, структура біоценозів, цінність території); 

4) технічний стан підприємства; 

5) комплексні показники, що характеризують екологічну безпеку підприємства; 

6) еколого-економічні показники, що відбивають вартісній аспект екологічної 

безпеки [5]. 

Клас небезпеки підприємства — основна (і по суті єдина) у сучасній 

вітчизняній нормативній базі комплексна характеристика екологічної небезпеки 

підприємства. Виділяється п'ять класів небезпеки. Клас небезпеки визначається в 

залежності від величин параметрів розведення по воді і по повітрю. Параметр 

розведення являє собою кількість повітря (або води), необхідне для того, щоб 

концентрації забруднюючих речовин, виділюваних підприємством у відповідні 

середовища, не перевищували величин ГДК. У залежності від класу небезпеки 

підприємства нормуються розміри санітарно-захисної зони (на практиці для 

особливо небезпечних підприємств 1-го і частково 2-го класів визначення розмірів 

СЗЗ проводиться за допомогою додаткових досліджень).  

Територія підприємства — територія відповідних промплощадок, де 

розташовані основні технологічні і допоміжні об'єкти підприємства. В аспекті 

оцінки екологічної безпеки на локальному рівні територія підприємства 

розглядається суб'єкт, а не об’єкт впливу, тобто як місце розташування крапкових, 



47 

 

  

лінійних і майданних джерел забруднення, або ж як єдине майданне джерело 

забруднення (надалі – площу підприємства — Sп.) 

Зона впливу підприємства — територія, на якій усі реципієнти піддаються 

значному техногенному впливові, зв'язаному з функціонуванням підприємства. 

При дотриманні підприємством відповідних екологічних нормативів (відсутність 

перевищень ГДК і ГДУ, викликаних діяльністю підприємства) зоною впливу 

вважається територія усередині санітарно-захисної зони підприємства. (надалі – 

площу зони впливу — Sв; радіус санітарно-захисної зони — rсзз) 

Зона забруднення підприємства — територія, де спостерігаються перевищення 

ГДК у різних середовищах або ГДУ, причиною яких є діяльність підприємства. 

Якщо зона забруднення перевищує зону впливу, це вже порушення екологічних 

нормативів. Зона забруднення визначається розрахунковими пробами (методики 

розрахунків максимальних приземних концентрацій ВВ в атмосфері, що 

відповідають по воді і по рівнях шкідливих фізичних впливів) або ж на підставі 

практичних вимірів, що включають дані моніторингу забруднення атмосфери, 

поверхневих вод, спеціальних експедиційних досліджень і т.д. (площа зони 

забруднення — Sз.) 

Ареал шкідливого впливу підприємства — територія, на якій окремі 

реципієнти можуть піддатися шкідливому техногенному впливу, зв'язаному з 

функціонуванням підприємства. Ареал шкідливого впливу визначається 

експертним методом, при цьому обов'язково враховується вплив сусідніх 

підприємств і структура реципієнтів території. Ареал шкідливого впливу звичайно 

значно ширше зони впливу і зони забруднення. 

Для оцінки екологічної безпеки промислового підприємства пропонуються 

наступні комплексні показники: 

1. Коефіцієнт нормативної екологічної небезпеки (Кн) — характеризує ступінь 

потенційної екологічної небезпеки підприємства в умовах нормальної 

експлуатації при дотриманні всіх екологічних нормативів, служить 

безрозмірною величиною, виражається в балах і визначається в залежності 
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від класу небезпеки підприємства. Для підприємств 1-го класу небезпеки він 

дорівнює 400, 2-го — 100, 3-го — 36, 4-го — 4, 5-го — 1. Значення 

коефіцієнта пропорційні нормованим величинам ГДК забруднюючої 

речовини для підприємств різних класів небезпеки.  

2. Індекс токсичності розраховується: 

,    (4.1) 

де iLC ,50 - середньолетальна дія динамічної концентрації аерозолю в повітрі, iC  

- вихідні концентрації всіх речовин, i=1…n–компоненти процесу. 

Ресурси, використовувані підприємством, можна розділити на дві основні 

групи: екологічні і технологічні. В аспекті оцінки екологічної безпеки 

підприємства досить розглядати наступні ресурси: 

а) екологічні — вода і кисень; 

б) технологічні — електроенергія і паливно-енергетичні ресурси (природний газ, 

нафта, мазут, бензин, дизельне паливо, вугілля і т.д.). 

По кожному з ресурсів визначаються три показники: 

— кількість використаного за визначений проміжок часу (рік, півріччя, квартал, 

місяць) ресурсу; 

— кількість зробленого за той же проміжок часу ресурсу; 

— баланс по конкретному ресурсі. 

У якості вихідних даних для розрахунку зазначених вище показників можна 

використовувати проектну технічну і нормативну поточну технічну і фінансову 

документацію підприємства, де обов'язково повинні бути зведення про 

передбачувані проектні і поточні фактичні витрати води, електроенергії, палива. 

Методика розрахунку балансу кисню буде описана нижче. Необхідно відзначити, 

що, тому що підприємства є в основному споживачами ресурсів, при аналізі 

екологічної безпеки на локальному рівні ресурсні баланси звичайно негативні.  
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Еколого-економічними (вартісними) показниками оцінки екологічної безпеки 

промислових об'єктів звичайно служать збитки від забруднення навколишнього 

середовища. Основними недоліками системи розрахунку збитків, як соціально-

економічних критеріїв екологічної безпеки підприємств, представляється 

недостатньо коректна і точна вартісна оцінка реальних утрат, викликаних 

шкідливим впливом підприємства, а також складність визначення і 

нерепрезентативність вихідних даних (за винятком методик розрахунків на підставі 

питомих збитків). 

Причини першого з них закладені в самій суті проблеми: дуже важко коректно 

оцінити у вартісних одиницях утрати біологічних компонентів навколишнього 

середовища (природні і “вторинні” антропогенні екосистеми, здоров'я і життя 

людини). Причини другого полягає в складності збору інформації для оцінки 

збитків аналітичним методом і методом контрольних районів. Тому як вартісний 

критерій для оперативної оцінки екологічної небезпеки промислових підприємств 

на локальному рівні можуть використовуватися лише збитки, розраховані 

емпіричним методом на базі питомих показників.  

Іншим видом вартісного критерію можуть служити відповідні екологічні 

платежі підприємства. По суті вони є похідними від тих же питомих показників 

збитку. Однак при визначенні платежів: по-перше, враховується перевищення 

підприємством припустимих норм впливу (лімітні і понадлімітні платежі); по-

друге, платежі за лімітне і понадлімітне використання природних ресурсів 

дозволяють у визначеній мері здійснити вартісну оцінку ресурсної складової 

екологічної безпеки; по-третє, екологічні платежі нормуються єдиною системою 

законодавчих і підзаконних актів і обов'язкові для кожного підприємства, тобто для 

їхнього одержання досить підняти відповідну фінансову звітність підприємства 

(усі ці переваги мають на увазі наявність відпрацьованої системи стягування 

екологічних платежів, формування якого в Україні знаходиться зараз на початковій 

стадії). 
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Порівнявши перший показник із другим, а третій з четвертим, можна одержати 

додаткові поправочні коефіцієнти, що характеризують перевищення нормативних 

показників екологічної небезпеки і ресурсоспоживання підприємства вже на 

підставі вартісних еколого-економічних показників. 

При оцінці регіональної екологічної безпеки застосовуються підходи, що 

трохи відрізняються від відповідних для локального рівня (оцінка небезпеки 

промоб’єкта). Це пояснюється різним співвідношенням територіального 

(об'єктного) і промислового (суб'єктного) факторів при аналізі екологічної безпеки 

на регіональному і локальному рівнях. На локальному рівні основна увага 

приділяється визначенню характеристик небезпеки підприємства — суб'єкта 

впливу. Територіальні показники (зона впливу, зона забруднення, ареал впливу) — 

похідні від обсягів фактичного і нормативного техногенного впливу промоб’єкта. 

На регіональному ж рівні головною задачею стає оцінка безпеки об'єкта впливу — 

регіону — територіально жорстко обмеженої техно-соціо-природній системи. При 

цьому регіональне промислове виробництво виступаючи як суб'єкта впливу 

(зовнішнього шкідливого фактором), у той же час входить у структуру регіону 

(об'єкта впливу) і є одним з реципієнтів впливу (штучні матеріальні об'єкти, 

необхідні для життєдіяльності людини). Тому при оцінці регіональної екологічної 

безпеки техногенний вплив промислового виробництва можна розглядати як 

“внутрішній” фактор небезпеки (за винятком тих випадків, коли спостерігається 

перенос значних обсягів шкідливих впливів техногенного походження з інших 

регіонів; у даному дослідженні цей аспект проблеми розглядатися не буде).  

Система характеристик і показників екологічної безпеки регіонального 

промислового виробництва повинна забезпечувати можливість: 

1) комплексної оцінки регіональної екологічної безпеки; 

2) оцінки рівня екологічної безпеки по основних напрямках техногенного впливу 

і для основних реципієнтів впливу; 

3) прогнозу всіх характеристик екологічної безпеки у випадку зміни структури 

промислового виробництва регіону (модернізація промпідприємств, введення 
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в дію нових промислових об'єктів або, навпаки, закриття або консервація 

діючих підприємств) і зміни вихідних територіальних характеристик регіону 

(структури біогеоценозів, характеристик поверхневого стоку, демографічних 

показників і т.д.); 

4) використання екологічних і еколого-економічних оцінок у керуванні 

регіональним промисловим виробництвом (міжрегіональний аналіз 

екологічної безпеки — виділення регіонів з найкращими і найгіршими 

показниками і відповідний розподіл засобів на природоохоронні нестатки, 

визначення нормативів екологічних платежів, формування визначених 

аспектів податкової і кредитно-фінансової політики; регіональний аналіз 

екологічної безпеки — визначення основних напрямків удосконалювання 

структури регіонального промпідприємства з метою забезпечення стійкого 

розвитку регіону як єдиної територіальної техно-соціо-природній системи).  

Екологічна безпека регіонального промислового виробництва описується: 

1) показниками ресурсних балансів регіону; 

2) сумарними і питомими показниками екологічної небезпеки регіонального 

промислового комплексу; 

3)еколого-економічними показниками, що відбивають вартісної аспект 

регіональної екологічної безпеки. 

Перша група показників є основною і по суті відбиває ступінь збалансованості 

регіону, як єдиної територіальної системи, що включає в себе весь комплекс 

реципієнтів техногенного впливу.  

На регіональному рівні можна виділити три основні групи ресурсів: 

— екологічні; 

— технологічні; 

— демографічні [12]. 
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До екологічних ресурсів відносяться ассимиляційні ємності екосистем (або 

інші показники їхньої стійкості), вода і кисень, до технологічних — електроенергія 

і топливно-енергитичні ресурси (технологічних ресурсів набагато більше, але для 

оцінки регіональної екологічної безпеки досить розглядати лише зазначені), до 

демографічних — населення. По кожному з ресурсів виділяються показники 

ресурсозабезпеченості (кількості ресурсу на території регіону), ресурсоспоживання 

(кількості ресурсу, спожитого в регіоні за визначений проміжок часу) і ресурсного 

балансу (співвідношення між ресурсозабезпеченості і ресурсоспоживання). 

Розглянемо докладніше систему показників оцінки ресурсної складової екологічної 

безпеки регіону. 

Основні показники екологічної небезпеки регіонального промислового 

комплексу: 

1. Сумарні натуральні й умовні показники, що характеризують рівень 

техногенного впливу підприємств регіону. 

Ці показники включають сумарні обсяги фактичних і умовних викидів і скидань 

шкідливих речовин, вивозу відходів, розраховані і фактичні поля середніх і 

максимальних концентрацій шкідливих речовин у різних середовищах, і т.д. Вони 

досить докладно описані у відповідній нормативно-довідковій літературі і 

представлені в стандартних формах статистичної звітності. 

2. Сумарні комплексні й інтегральні показники екологічної небезпеки 

регіонального промпідприємства [12]. 

 

4.1.2 Формування оцінок впливів на навколишнє середовище 

Під токсичністю розуміють здатність речовин викликати порушення 

фізіологічних функцій організму, що у свою чергу приводить до захворювань 

(інтоксикаціям, отруєнням) або, у важких випадках, до загибелі. Фактично 

токсичність - міра несумісності речовини з життям.  
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Ступінь токсичності речовин прийнято характеризувати величиною токсичної 

дози - кількістю речовини (віднесеним, як правило, до одиниці маси тварини або 

людини), що викликає визначений токсичний ефект. Чим менше токсична доза, тим 

вище токсичність [17].  

Індекс токсичності вдихуваного повітря обраний як характерний показник 

якості навколишнього середовища, тому що дуже важливо оцінити потенційний 

вплив викидів шкідливих хімічних речовин на стадії проектуванні. 

Відповідно до публікації [19] таким індексом є фактичний індекс токсичності 

вдихуваного повітря: 

,    (4.2) 

де iINHI ,
*

 - індекс токсичності, Ei - коефіцієнт емісії (кг/г),  n' - кількість речовин, 

що випускаються  процесом. 

Індекс токсичності вдихуваного повітря (I*
INH,i) розрахований, 

використовуючи (4.2) 

,    (4.3) 

де LC5O - смертельна концентрація для токсичності вдихуваного повітря (мг/м3), A  

- напівперіод реакції в повітрі при 25 0C , DA - частка молів хімічного поділу  

атмосфери , а нижнім індексам, що і та B представляють хімічний і еталонний 

склад, відповідно.  

Розрахункове значення індексу токсичності (для єдиної шкали): 

 ,    (4.4) 

Напівперіод реакції розрахований по гідроксил-радикальному постійному 

коефіцієнту реакції kOH (год-1). 

OH

A
k

2ln
 ,      (4.5) 

DA розрахований як показано у (4.6),  (4.6) 

де KH– постійна Генрі, при 25 0C (м3 води / м3 повітря), і BCFF, BCFb, Kdс, і Kpс - 

функції Kow.Kow - октанол- водний коефіцієнт поділу при 25 0C (м3 води/ м3 

октанола). 
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Таким чином, (4.2) представляє повний вплив процесу, вираженого в 

еквівалентних одиницях емісії еталонного складу. 

Коефіцієнт емісії (Ei) повітря для кожного забруднювача хімічного процесу 

дається 

 
m

m

i

l ll

l

i
l

k

i

k

k

ii E
EFFHV

EF
qEFmE ,    (4.7) 

де mk
i- масовий коефіцієнт хімічного потоку i у межах дії одиниці k (кг / г), EFk

i - 

фактор емісії хімікалій i (кг забруднюючий агент/ кг  продуктивності) для дії 

оператора k, qi - це енергія для одиниці l (кдж/ г), EFl
i- є чинником емісії хімікалій 

і для зв'язаних зі згорянням емісії для забруднювача критеріїв і отрутних випусків 

(кг забруднювача / кг займистого палива) для одиниці l, HVl - є величиною для 

палива (кдж/кг палива) в одиниці l, EFFl- вигідна ефективність для одиниці l 

(приблизно 0.85 для ребойлера), і Em
i  є прямим випуском хімікалій i від одиниці m  

для моделі процесу (хімічний імітатор процесу для колони абсорбера, модель 

резервуара збереження, і т.д.). 

Використовуючи методи і гігієнічні нормативи України і виходячи з 

визначення токсичності, індекс токсичності можна розрахувати: 

i

i

i
C

LC
I

,50
 ,     (4.8) 

де iLC ,50 - середньолетальна дія динамічної концентрації аерозолю в повітрі, iC  - 

вихідні концентрації всіх речовин, i=1…n–компоненти процесу. 

Розрахунок індексів токсичності у системі Mathcad для рис.2.1 та рис. 3.1 

представлені у додатку В. 

Результати розрахунків, отримані використовуючи [1,2,15], представлені в 

табл. 4.1.- 4.4: 

Таблиця 4.1 – Визначення показників шкідливості і небезпеки, і вихідної 

концентрації речовин  
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Таблиця 4.2 – Визначення індексів токсичності факторів емісії для 

устаткування 

    

  

 
    

    

     

 

    

    

    

    

 

    

    

    

    

 

Таблиця 4.3 - Визначення показників шкідливості і небезпеки, і вихідної 

концентрації речовин 
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Таблиця 4.4 – Визначення індексів токсичності для факторів емісії для 

устаткування 

    

  

     

 

    

    

    

    

    

    

    

 

    

    

    

 

4.2 Аналіз впливу на навколишнє середовище 

4.2.1 Визначення допустимості рівня токсичності забрудненого повітря 

 

Використовуючи методи і гігієнічні нормативи України [3] і виходячи з 

визначення токсичності, індекс токсичності розраховується: 

i

i

i
C

LC
I

,50
 ,     (4.9) 

де iLC ,50 - середньолетальна дія динамічної концентрації аерозолю в повітрі, iC  - 

вихідні концентрації всіх речовин, i=1…n–компоненти процесу. 

Для визначення допустимості рівня токсичності забрудненого повітря 

використаємо наступну умову: 

1
,50


i

i

LC

C
,     (4.10) 

Результати розрахунків представлені в табл. 4.5 та 4.6 
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Таблиця 4.5 – Визначення рівня токсичності факторів емісії  

    

  

 
    

    

     

 

    

    

    

    

 

    

    

    

    

 

Таблиця 4.6– Визначення індексів токсичності для факторів емісії для 

устаткування 

    

  

     

 

    

    

    

    

    

    

    

 
    

    

    

 

4.2.2 Аналіз ризику по результатам імітаційного моделювання 

Для аналізу ризику визначимо категорію небезпечності підприємств, для цього 

використовують дані про викиди забруднюючих речовин в атмосферу за формою 

статистичної звітності 2тп-повітря. При цьому у цій формі повинне бути 

розшифрування "вуглеводнів" та "інших" і не повинно бути інформації про сумарні 

викиди шкідливих речовин в атмосферу від групи підприємств. 

Категорію небезпечності підприємств (КНП) розраховують за виразом: 
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,   (4.11) 

де Мі – маса викиду і-ої речовини, т/рік 

ГДК с.д. –середньодобова гранично-допустима концентрація і-ої речовини, мг/м3, n– 

кількість шкідливих речовин, які викидаються підприємством і забруднюють 

атмосферу, аі – безрозмірна константа, яка дозволяє порівняти ступінь шкідливості 

і-тої речовини зі шкідливістю сірчистого газу (визначається за табл. 4.7). 

Таблиця 4.7 – Безрозмірна константа у відповідності з класом небезпечності 

речовин 

  

     

     

 

Для розрахунку КНП за відсутності середньодобових значень ГДК 

використовують значення максимальних разових ГДК, ОБРВ або зменшені в 

десять разів значення ГДК робочої зони забруднюючих речовин. 

Значення КНП для речовин, для котрих відсутня інформація про ГДК або 

ОБРВ, Прирівнюють до маси викидів даних речовин. За величиною КНП 

підприємства поділяються на 4 категорії небезпечності. Граничні умови для 

виділення підприємства за категоріями небезпечності наведено в табл. 4.8. 

Таблиця 4.8 -Категорії небезпечності підприємств і граничні значення КНП 

   

   

   

   

   

В залежності від тієї чи іншої категорії небезпечності підприємства 

здійснюється, облік викидів забруднюючих речовин в атмосферу і запроваджується 

періодичність контролю за викидами підприємств, а також призначається 

санітарно-захисна зона від джерел забруднень до житлових районів (СЗЗ). 
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Розглянемо викиди, що забруднюють атмосферне повітря та визначимо 

категорію цього підприємства (табл. 4.9) для рис. 2.1.Для рис. 3.1 – табл. 4.10. 

Результати розрахунків, отримані використовуючи [1,2,3]. 

Таблиця 4.9- Викиди за інгредієнтами і класом небезпечності речовин, які 

виділяються 

      

      

      

      

      

      

      

  

Таблиця 4.10 -Викиди за інгредієнтами і класом небезпечності речовин, які 

виділяються 

      

      

      

      

      

      

      

      

  

 

 

Таблиця 4.11 - Класифікація умов професійної діяльності 
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За формулою (4.11), використовуючи табл. 4.7 – 4.10, визначимо значення 

категорії небезпечності підприємств КНП та саме категорію небезпечності, за 

допомогою табл. 4.11 знайдемо рівень ризику та проведемо оцінку прийнятності 

ризику.  

Усі розрахунки дають змогу перейти до послідовності яка зображена на рис.4.1 

 

Рисунок 4.1 – Послідовність визначення рівня ризику 

Ризик аварії R визначається як математичне очікування імовірності 

виникнення потенційно небезпечних факторів і можливого збитку від аварії [6]: 

     (4.12) 

де pОФ - імовірність прояву потенційно небезпечних факторів, наслідком яких може 

бути аварія; C - очікуваний збиток від дії розглянутих небезпечних факторів у 

випадку виникнення аварії. 

Імовірність pОФ є функцією від надійності різних груп устаткування, 

ефективності функціонування персоналу, умов сприятливих розвитку аварій і 

обчислюється з використанням моделей надійності і безпеки: 

,   (4.13) 

де НОО, НАЗ, НВО - надійність основного устаткування, аварійного захисту, і 

допоміжного устаткування; НП - надійність обслуговуючого персоналу 

(операторів) установки; ОФ - наявність умов (сприятливих факторів) для розвитку 

аварії при наявності небезпечних факторів ( чи імовірність інтенсивність 

виникнення сприятливих факторів) [6]. 

Очікуваний збиток C визначається з використанням моделей оцінки наслідків 

аварій. На підставі зведень про місце аварії, що діють небезпечних факторах обсязі 

і складі небезпечних речовин, що беруть участь в аварії, розраховуються зони 

поразки (дії небезпечних факторів - ударна хвиля, термічний вплив, хімічне 

зараження) і з використанням картографічного блоку СУР визначаються об'єкти, 

що потрапили в зони поразки. У залежності від обраного для оцінки ризику 
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критерію (соціальний ризик, територіальний ризик і т.д.) визначається очікуваний 

збиток C визначається або у формі матеріального збитку від аварії (прямого і 

непрямого), або як число можливих жертв аварії [6]. 

Однією з найбільш вживаних характеристик небезпеки є індивідуальний ризик 

- частота поразки окремого індивідуума (людини) у результаті впливу 

досліджуваних факторів небезпеки. У загальному випадку кількісно (чисельно) 

індивідуальний ризик виражається відношенням числа постраждалих людей до 

загального числа, що ризикують за визначений період часу. При розрахунку 

розподілу ризику по території навколо об'єкта  індивідуальний ризик визначається 

потенційним територіальним ризиком і імовірністю перебування людини в районі 

можливої дії небезпечних факторів. Індивідуальний ризик багато в чому 

визначається кваліфікацією і готовністю індивідуума до дій у небезпечній ситуації, 

його захищеністю. Індивідуальний ризик, як правило, варто визначати не для 

кожної людини, а для груп людей, що характеризуються приблизно однаковим 

часом перебування в різних небезпечних зонах і однакових засобах, що 

використовують, захисту. Рекомендується оцінювати індивідуальний ризик окремо 

для персоналу об'єкта і для населення прилягаючої території або, при необхідності, 

для більш вузьких груп, наприклад для робочих різних спеціальностей. 

У випадку достовірної статистики випадків, що відбулися, величина 

середнього індивідуального ризику групи N людей, що піддаються тому самому 

ризикові, визначається як відношення потерпілих n до загального числа що 

ризикують N  за період часу t, що спостерігається: 

Rінд  = n/ N /t      (4.14) 

Визначимо індивідуальний ризик за умови n=1 чол., N=18 чол., t= 25 років 

Rінд  =1/18/25=2,2*10-3 

Безпека професійної діяльності на промислових об'єктах доцільно оцінювати 

абсолютними і відносними показниками. Абсолютні показники характеризують 

ступінь безпеки прямо, наприклад величиною колективного ризику, або побічно - 

ступенем небезпечних забруднень, частотою аварійних ситуацій, аварій і 
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катастроф, площею зон забруднення або можливої поразки при аваріях і 

катастрофах, ступенем готовності наявних сил і засобів до ефективної ліквідації 

наслідків аварій. Відносні показники характеризують, наприклад, індивідуальний 

ризик смерті, скорочення тривалості життя і т.д. 

При оцінці безпеки тих або інших технологічних процесів доцільно 

використовувати абсолютні показники ризику, а стосовно осіб з персоналу - 

відносні. Зниження ризику вимагає значних витрат.  

Для управління ризиком (або безпекою) встановлюється рівень прийнятного 

ризику максимально припустимий ризик, виправданий з погляду економічних і 

соціальних факторів. Прийнятні рівні розрізняються для ризиків змушеного 

(професійного) і добровільного. Середньою величиною прийнятного ризику в 

професійній сфері звичайно приймають 2,5*10-3 загибелі людини в рік. Умови 

професійної діяльності вважаються безпечними, якщо ризик для персоналу нижче 

прийнятного, і небезпечними, якщо перевищує його. 

Якщо індивідуальний ризик   перевершує прийнятний, має місце 

неприпустимий ризик. Діяльність у цьому випадку не повинна здійснюватися, 

якщо навіть вона вигідна для суспільства в цілому. 

З метою зниження ризику виробничої діяльності для персоналу, населення, 

навколишнього середовища здійснюють моніторинг, обмеження, захист. 

Моніторинг - це постійний збір інформації, спостереження і контроль за об'єктом, 

що включає процедури аналізу ризику, виміру параметрів технологічного процесу, 

викидів шкідливих речовин, стану навколишнього середовища на прилягаючим до 

об'єкта територіях. Обмеження - полягають у лімітуванні для персоналу 

тимчасових і просторових параметрів виробничих процесів і умов роботи, 

зв'язаних із джерелами небезпеки, а для населення - у встановленні санітарно-

захисних зон для виключення впливу шкідливих факторів при нормальній 

експлуатації об'єкта і вражаючих факторів при аварії. Захист - це прийняття 

специфічних для розглянутого об'єкта мір безпеки і мір захисту. Міри безпеки - 

міри, що перешкоджають виникненню ситуацій, коли особи з персоналу можуть 

піддатися впливові шкідливих і вражаючих факторів, що супроводжують 
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нормальну роботу об'єкта. Міри захисту - це фізичні бар'єри на шляху поширення 

шкідливих і вражаючих факторів при нормальній експлуатації й у випадку аварій. 

Захист є складовою частиною мір забезпечення безпеки, являє собою 

комплекс специфічних заходів і проводиться з метою забезпечення схоронності 

життя і здоров'я персоналу і населення, цілісності і функціональних можливостей 

матеріальних об'єктів і навколишнього середовища [11].  

4.3 Прийняття рішень про допустимість  проекту 

Визначивши критерії допустимості токсичності для процесу виділення 

толуолу та етилацетату із газового потоку та процесу низькотемпературної 

ректифікації вуглеводневого конденсату, можна зробити наступні висновки, що 

рівень токсичності недопустимий для   NOx для ребойлера та компресора та для 

метану, етану для етанової колони та ємності зрошення. 

Були отримані наступні результати: 

Розрахований індивідуальний ризик Rінд  =2,2*10-3. 

КНП для рисунку. 2.1 – 27,31, категорія небезпечності ІV, умови діяльності - 

безпечні, рівень ризику в рік <10-4, оцінка  прийнятності ризику – дуже малий 

рівень ризику. 

КНП для рисунку. 3.1 – 2,06, категорія небезпечності ІV, умови діяльності - 

безпечні, рівень ризику в рік <10-4, оцінка  прийнятності ризику – дуже малий 

рівень ризику. 

Був проведений аналіз ризику по результатам імітаційного моделювання, 

визначено КНП для кожного процесу. 

Умови професійної діяльності можна вважати безпечними,  ризик для 

персоналу нижче прийнятного. 

Тобто, виходячи з вище наведеного можна зробити висновок про допустимість 

проекту та проведення діяльності такого підприємства. 
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4.4 Оцінювання надійності складних технічних систем із використанням 

можливостей інструменту OpenFTA 

OpenFTA являє собою складний інженерний інструмент для побудови, 

аналізу та друку дерев відмов. Завдання аналітика полегшується багатьма 

інструментами і особливостями використання, які включають: 

 point-and-click графічний користувацький інтерфейс дозволяє швидко 

будувати дерева відмов; 

 підтримка повного набору символів дерева несправностей відповідно до 

NUREG-0492; 

 база даних для зберігання основних визначених подій; 

 якісний аналіз дерев відмов, щоб визначити коротший перетин; 

 кількісний аналіз дерев відмов (в тому числі об'єкта Монте-Карло). 

Основні важливі особливості OpenFTA: 

 має розширений графічний користувацький інтерфейс, який є дуже 

інтуїтивним, тому ніякої спеціальної підготовки не потрібно; 

 забезпечує швидкий аналіз основ; 

 була розроблена таким чином, щоб не мати якихось обмежень; 

 база даних подій можуть бути розділені між користувачами і між деревами; 

 працює на різноманітних платформах, включаючи Microsoft, Linux і Unix. 

OpenFTA може не мати рідко використовувані і неясні допоміжні функції, що 

часто зустрічаються в інших комерційних інструментах. Тим не менш, багато 

подібних функцій були розроблені для конкретних клієнтів і не приносять користі 

для інших. Також обмежені друковані засоби OpenFTA [21]. 

4.4.1 Опис можливостей інструменту 

Мета проекту OpenFTA в тому, що він не повинен мати складних штучних 

обмежень, таких як максимальна кількість воріт або подій. Така конструкція була 

реалізована - OpenFTA не має подібних обмежень. Події, наприклад, можуть 

з'являтися в будь-якій кількості у відгалуженнях - під час аналізу, дерево 

розглядається як одне велике дерево несправностей. 
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Після того, як буди визначені коротші перетини, логічно зменшене дерево 

може бути кількісно проаналізоване. Алгоритм визначає ймовірність відмови 

системи, а також важливість відмови кожної коротшої події. 

Дерева відмов можуть бути проаналізовані за допомогою методу Монте-

Карло, щоб знайти не тільки ймовірність збою системи, але і статистично 

визначити коротші перетини і їх вплив на відмову системи. Оцінка імовірності 

збою за допомогою методу Монте-Карло найближче відповідає результатам, 

отриманим детермінованими алгоритмами [22]. 

Описи подій відокремлені від дерева і зберігаються в базі даних подій. Це 

дозволяє одній події переміститися в будь-яке місце в дереві, зберігаючи при цьому 

математичну коректність. 

OpenFTA запускається шляхом вибору OpenFTA з меню "Пуск". 

 

Рисунок 4.2 – Стартове вікно програми 

На рис. 4.2 показані вікна, які відображаються при першому запуску 

OpenFTA. Вікно OpenFTA і вікно OpenPED надають засоби для побудови дерева 

відмов. 

Побудова дерева відмов 

В основному режимі роботи при побудові дерева відмов з OpenFTA 

необхідно перевести в активний стан головний символ на робочій зоні, натиснувши 

по ньому курсором, а потім обрати елемент керування, щоб маніпулювати цим 

символом. Вставка символів відгалужень дерева досягається за допомогою такого 
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механізму. Вибір одного з доступних символів з палітри символів вставляє цей 

символ нижче обраного. Як завжди, якщо який-небудь символ непридатний, вікно 

в той час не є активним (рис. 4.3). 

 

Рисунок 4.3 – Використання палітри символів 

 

Так як дерево відмов розширюється, воно може стати занадто великим, щоб 

бути відображеним на полотні. Приховані області дерева несправностей можна 

переглянути за допомогою смуги прокрутки для переміщення навколо, або 

вибравши опцію View>TreeOverview. Ця опція відображає велике вікно, яке 

містить масштабовану версію дерева несправностей. 

Розглянемо значення символів на палітрі детальніше (рис. 4.4). 

 

Рисунок 4.4 – Палітра символів 

1. Символи подій: 
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 Проміжна подія (1): Використовується для вказівки події відмови, яка 

відбувається через одну або декілька причин, що діють через логічні елементи 

під ним в дереві несправностей. 

 Основні ініціюючі події (2): Використовується для вказівки події відмови, яка не 

вимагає ніякого подальшого розвитку тобто вона є "листом" з дерева 

несправностей і не має події під ним в дереві. 

 Нерозвинена подія (3): Використовується для вказівки події відмови, що не 

розвивалася так далеко, наскільки це можливо, або тому, що подія не має ніякого 

значення в цьому дереві несправностей, або тому, що не вистачає інформації. 

 Зовнішні події (4): Використовується для вказівки події відмови, яка, як 

очікується, відбудеться, і тому безпосередньо не відмова. Подія може мати 

тільки ймовірність, прикріплену до неї 0 (відмовила) або 1 (робоча). 

 Кондиційна подія (5): Використовується для вказівки певних умов будь-якої 

логічної схеми. Є два режими для цього типу події: проаналізована- події 

присвоюється ймовірність і вона є складовою частиною аналізу дерева; не 

проаналізована - ніякої ймовірності не призначено до події і її роль полягає в 

додаванні відповідних коментарів. Цей тип події в основному використовується 

в поєднанні з пріоритетним Та і елементом Перешкода і відображається 

праворуч від елементу. 

2. Логічні елементи: 

 Елемент Та (6): Використовується, щоб показати, що несправність 

відбуватиметься тільки тоді, коли всі вхідні події відбуваються. 

 Елемент Або (7): Використовується, щоб показати, що несправність матиме 

місце тільки якщо один або декілька вхідних подій мають місце. 

 Елемент Пріоритетне Та (8): Вихід відбувається тільки тоді, коли вхідні події 

відбуваються в певному порядку. Послідовність подій, як правило, вказується за 

допомогою елементу кондиції, розташованої праворуч від елементу. 

 Елемент Виключаюче Або (9): Вихід відбувається тільки тоді, коли точно один з 

вхідних подій відбувається. 
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 Елемент Перешкода (10): Несправність вихід відбувається тільки тоді, коли один 

вхід відбувається і додана до нього Кондиційна подія виконується. 

3. Передача: 

Ці символи використовуються для модифікації дерева несправностей. 

Наприклад, якщо існує послідовність подій, яка відбувається в більш ніж одному 

місці в дереві несправностей, то вона може бути вилучена і поміщена в окреме 

піддерево, і на нього просто посилатися з основного дерева несправностей. 

 Передача всередину (11): Використовується для зображення суб-дерева, яке 

зберігалося в окремому файлі .fta. Файл використовується в якості 

ідентифікатора для передачі в символі. Суфікс .fta автоматично додається до 

імені файлу. 

 Передача назовні (12): Використовується, щоб зобразити, що дерево показано 

нижче передачі з символів є піддеревом дерева несправностей, яке зберігається 

в іншому файлі. Назва піддерева може бути використана в якості 

ідентифікатора для передачі з символу. 

OpenFTA підтримує стандартні операції редагування і деякі специфічні 

додатки. 

Будь-який символ на дереві несправностей можна розглядати як первісна 

суб-дерева, навіть власній символ. Таким чином, як дерево відмов складається з 

більш дрібних суб-дерев, дрібні дерева можна вирізати, копіювати і вставляти в 

інші частини креслення дерева несправностей. Очевидно, що існують деякі 

обмеження (наприклад, верхній рівень проміжної події не може бути вирізаний з 

креслення), але OpenFTA надає попередження, щоб запобігти дереву стати 

недієздатним, і опцію Undo, яка може повернути дерево в попередній стан. 

Крім того, OpenFTA дозволяє деякі маніпуляції з деревом несправностей з 

естетичних причин. Можна змінити порядок, в якому символи малюються нижче 

їх первісних (з Edit->ShiftLeftі Edit->ShiftRight). Це не впливає  на аналіз дерева, 

тільки на те, як воно відображається. 
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У міру додавання символів, вони можуть бути описані. Всім символам 

можуть бути дані ідентифікатори, а також може бути задана інша інформація, 

відповідно до їх типу. Для введення опису (для всіх, крім первинних подій) двічі 

клацніть лівою кнопкою миші в будь-якому місці в межах символу. Це призводить 

до того, що символ стає активним і відображає відповідне діалогове вікно. 

Введений описуючий текст може бути довшим, ніж дозволений текст, який може 

відображатися в границях символу. В цьому випадку текст обрізається і 

закінчується з індикатором продовження (...), щоб показати, що існує більше 

тексту. 

Первинні ідентифікатори подій і деталі вводяться в іншій формі, відповідно 

до їх характеристик в OpenFTA. Подвійне клацання на символі первинної події не 

виводить діалогове вікно, але вибирає початкову подію в базі даних. 

Якщо курсор виходить за межі будь-якого символу, відображається діалогове 

вікно, що дозволяє додати описовий текст у вільному форматі для всього дерева. 

Цей текст завжди відображається у верхньому лівому кутку області полотна і на 

будь-якому роздрукованому дереві. 

Надання первинної інформації про подію 

Щоб завершити побудову дерева несправностей, повинна бути відома 

інформація про первинні події у дереві. Це досягається або шляхом вилучення 

подій з існуючої первинної бази даних подій, або шляхом створення нової бази 

даних. 

Бази даних доступні через вікно OpenPED (рис. 4.5). Це вікно має рядок меню 

і панель інструментів майже ті самі, які містяться у вікні OpenFTA, прокручуваний 

список основних подій у відкритій базі даних і опис обраної основної події. 
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Рисунок 4.5 – Вікно OpenPED 

Поділ основних подій з дерева несправностей надає багато переваг, в тому 

числі поділу праці та дозвіл кільком деревам спільно використовувати одну базу 

даних. Він роз'єднує процес виробництва дерева відмов для системи від 

механічного опису окремих подій, які впливають на систему. 

Такий поділ дозволяє також одній первинній події з'явиться в дереві, або в 

багатьох деревах, без необхідності дублювати основні відомості про подію в 

кожному окремому випадку. Основні деталі події можуть існувати в базі даних без 

появи в дереві. 

Для додавання події до бази даних потрібна мінімальна кількість інформації 

про цю подію. Кожна подія повинна мати унікальний ідентифікатор в базі даних 

первинних подій, вона повинна мати ймовірність відмови і тип. На практиці події 

включатимуть в себе текстовий опис, щоб відрізнити їх або надати додаткову 

інформацію. 

Ймовірності застосовуються для одної з двох моделей: імовірнісна модель (P-

модель) або лямбда-модель (λ-модель). P-модель використовується для 

констатування ймовірності первинної події несправності як абсолютне значення. λ-

модель використовується, щоб задати ймовірність того, що первинна подія зазнає 

відмови протягом одиничного періоду часу, тобто в залежності від часу. 

Ймовірність кожної події може бути встановлена відповідно до моделі, яка 

підходить. 
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Подія додається в базу даних шляхом заповнення мінімальної інформації в 

областях даних вікна OpenPED і натисканням Apply. Якщо інформація дійсна, ID 

події додається в список подій в базі даних. 

Подія може бути змінена шляхом вибору її в первинному списку подій (що 

призводить до відображення її опису), змінити необхідну інформацію і вибрати 

Apply. Якщо дані недійсні, база даних не піддається впливу, і якщо ці зміни не 

можуть бути виправленими або повинні бути відкинуті, можна натиснути Clear 

[21]. 

Вікно OpenPED надає аналогічні опцій меню File у вікні OpenFTA. 

 

 

 

Аналіз дерева несправностей 

Коли дерево несправностей в робочому стані, можна виконати повний аналіз. 

З OpenFTA це може реалізувати двома способами. Детермінований аналіз може 

бути досягнуто за допомогою якісного аналізу, щоб визначити коротші перетини. 

Це дозволяє дати кількісну оцінку роботи (логічно відновлене дерево представлене 

мінімальною кількістю перетинів). В якості альтернативи може бути виконаний 

статистичний аналіз з використанням методу Монте-Карло. OpenFTA реалізує 

алгебраїчне генерування коротших перетинів найшвидшим чином для найбільш 

розгалужених дерев. Генерація коротших перетинів здійснюється шляхом вибору 

Analysis>MinimalCutSets (рис. 4.6). 

 

Рисунок 4.6– Виклик генерації коротших перетинів 
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Натискання ОК на діалоговому вікні (рис. 4.7) викликає файл звіту, 

пов'язаний з деревом несправностей, який є дійсним, поки дерево не буде знов 

відредаговане. У звіті міститься список всіх коротших перетинів для дерева. 

 

Рисунок 4.7– Діалогове вікно генерації коротших перетинів 

Після того, як були отримані коротші перетини для дерева, кількісний аналіз 

дерева виконується шляхом вибору Analysis>NumericalProbability... Буде 

відображене діалогове вікно чисельної ймовірності (рис. 4.8). 

 

Рисунок – 4.8 – Діалогове вікно аналізу числової ймовірності 

Натискання кнопки OK в діалоговому вікні відображається файл звіту, 

пов'язаний з деревом несправностей. Звіт містить розрахункову ймовірність появи 

події верхнього рівня, разом з вірогідністю для кожного з коротших перетинів і той 
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вплив, який кожна з первинних подій робить до провалу верхнього рівня. 

Розрахунок подій верхнього рівня використовує відповідну P-модель або λ-модель. 

Моделювання методом Монте-Карло статистично визначає перетини для 

дерева, наближення відмови системи випадково відсутньої події і визначення 

ймовірності відмови системи в цілому. 

Метод Монте-Карло дає статистичне наближення і, хоча це не гарантує, що 

всі коротші перетини будуть знайдені, ймовірно, що наближення буде адекватним 

для розгалужених дерев, для яких навіть алгебраїчна генерація коротших перетинів 

займає занадто багато часу. Згенерований звіт дає статистичну інформацію про 

точність результату. Чим більше моделювання виконуються в той час, тим 

точнішим буде результат, але витрачається час обробки. Аналіз методом Монте-

Карло виконується шляхом вибору Analysis>MonteCarloSimulation... (рис. 4.9). 

 

Рисунок 4.9 – Діалогове вікно моделювання методом Монте-Карло 

 

Натискання ОК на діалоговому вікні відображає файл звіту, пов'язаний з 

деревом несправностей. У будь-який інший час після цього звіти можна 

переглянути та роздрукувати. Це досягається за допомогою опцій меню звітів.  

4.4.2 Результат аналізу за допомогою інструменту OpenFTA 

При побудові дерева відмов устаткування технологічного процесу виділення 

толуолу та етилацетату із газового потоку було визначено головною подією – це 
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відмова роботи дистиляційної та абсорбційної колони. Події, що можуть її 

викликати :  

- Несправність насоса ( первинна подія – механічна несправність насоса; 

низький тиск на клапан) 

- Несправність теплообмінника (первинна подія – механічна несправність 

теплообмінника, неякісний вхідний потік; надвисока концентрація 

вхідного потоку)  

-  Несправність холодильника (первинна подія – механічна несправність 

холодильника; висока температура вхідного потоку) 

 

Результат побудови дерева відмов для технологічного процесу виділення 

толуолу та етилацетату із газового потоку з розміченими блоками (рис. 4.10).  

 

Рисунок 4.10 – дерево відмов устаткування для технологічного процесу виділення 

толуолу та етилацетату із газового потоку. 

При побудові дерева відмов устаткування технологічного процесу 

низькотемпературної ректифікації вуглеводневого конденсату було визначено 

головною подією – це відмова роботи етанової колони. Події, що можуть її 

викликати :  

- Несправність насоса ( первинна подія – механічна несправність насоса; 

низький тиск на клапан) 

- Несправність теплообмінника (первинна подія – механічна несправність 

теплообмінника, неякісний вхідний потік;)  

-  Несправність холодильника (первинна подія – механічна несправність 

холодильника; висока температура вхідного потоку) 

- Несправність сепаратора ( первинна подія – механічна несправність 

сепаратора; забруднення ємності сепаратора) 

- Несправність зрошувальної ємності ( первинна подія – механічна 

несправність зрошувача; забруднення ємності зрошувача) 
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Результат побудови дерева відмов устаткування для технологічного процесу 

низькотемпературної ректифікації вуглеводневого конденсату з розміченими 

блоками (рис. 4.11).  

 

Рисунок 4.11 – дерево відмов устаткування для технологічного процесу 

низькотемпературної ректифікації вуглеводневого конденсату 

Із отриманого звіту можна визначити, що важливими у деревах відмов є події: 

неякісний вхідний потік в теплообмінниках та надвисока температура на вході в 

холодильники. 

Результати аналізу методами генерації мінімальних перерізів та методом 

Монте Карло знаходяться у додатку Г.  
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4.5 Програмний модуль оцінки та аналізу впливу технологічних процесів на 

навколишнє середовище 

4.5.1 Опис програмного модуля 

Відповідно до розрахункових залежностей для аналізу та оцінки впливу 

технологічних систем на навколишнє середовище було розроблено алгоритм 

програмного модулю розробленого в середовищі C#. Алгоритм знаходиться у 

додатку Д. 

Даний програмний модуль можна використовувати для розрахунку факторів 

емісії для устаткування технологічних процесів виділення толуолу та етилацетату 

з газового потоку та низькотемпературної ректифікації вуглеводневого конденсату. 

4.5.2 Інструкція користувача програмного модуля  

Графічний інтерфейс користувача, який відкривається при завантаженні 

програми наведено на рис. 4.12. 

 

Рисунок 4.12 – Головне вікно програмного модуля 

 

 Після відкриття головно вікна відразу відкривається вкладка «Схема №1. 

Оцінка впливу на навколишнє середовище» на якій присутні поля для введення 

концентрації для процесу виділення толуолу і етилацетату з газового потоку. Після 

введення як усіх значень, так і окремо по апаратам можна провести розрахунок 

індексу та рівня токсичності. Також передбачено введення стандартних значень для 

апаратів, результат розрахунку зображено на рис. 4.13 

 

Рисунок 4.13 – Результат розрахунку індексу та рівня токсичності 

 

У разі не заповнення або часткового заповнення необхідних полів під час 

спроби розрахунку програмний модуль видає помилку, яка зображена на рис. 4.14. 

 

Рисунок 4.14 – Помилка розрахунку при неповному заповненні необхідних полів 
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На другій вкладці під назвою «Схема №2. Оцінка впливу на навколишнє 

середовище» виконується розрахунок індексу та рівня токсичності для процесу 

низькотемпературної ректифікації вуглеводневого конденсату. Вікно розрахунку 

знаходиться на рис. 4.15. 

 

Рисунок 4.15 – Вкладка «Схема 2. Оцінка впливу на навколишнє середовище»  

 

Для розрахунку потрібно вибрати апарат із списку та для апарату вибрати 

речовину, після чого ввести значення LC5O – смертельної концентрації вдихуваного 

повітря, після чого ввести концентрацію та натиснути на кнопку «Розрахувати 

значення» Після проведених маніпуляцій – у табличному вигляді праворуч 

додається інформація згідно шаблону. Результат розрахунку відображено на 

рис.4.16. 

 

Рисунок 4.16 – Результат розрахунку індексу та рівня токсичності 

Для отримання загальної інформації щодо програмного модуля необхідно в 

перейти на вкладку «Довідка», в результаті перед користувачем відкриється 

наступне вікно рис. 4.17. 

 

Рисунок 4.17 – Вкладка «Довідка» 

 

Формування звіту.  

По завершенню розрахунків, користувач може зберегти всі розрахунки у 

вигляді звіту, який формується у MSWord за допомогою підключеної бібліотеки 

Microsoft Word 16.0 ObjectLibrary.  

Для цього потрібно натиснути кнопку «Зберегти звіт» (рис. 4.16), після чого 

перед користувачем відкриється діалогове вікно, з даними для збереження звіту 

про робота програми у форматі *.docx, як приклад вікна збереження – рис. 4.18.  

 

Рисунок 4.18 – Вікно збереження звіту 
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Результат збереженого звіту відображено на рис. 4.19. 

 

Рисунок 4.19 – Сформований звіт у MSWord 

 

Даний програмний модуль є вдалим сучасним рішенням для спрощення 

розрахунків основних показників екологічної безпеки та прийняття рішень на їх 

основі для технологічних процесів виділення толуолу та етилацетату з газового 

потоку та низькотемпературної ректифікації вуглеводневого конденсату. 

Програмний код програмного модуля знаходиться у додатку Е. 
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ВИСНОВКИ 

 

При проектуванні нових об'єктів хімічної промисловості необхідно провести 

оцінку можливого їхнього впливу на навколишнє середовище, а також визначити 

умови діяльності для оцінки ризику. Основним змістом оцінки впливу на 

навколишнє середовище є всебічний облік екологічних показників при прийнятті 

рішень щодо того або іншого проекту.  

Для вирішення поставлених завдань була складена послідовність проведення 

оцінки впливу процесу на навколишнє середовище (додаток Б). 

Вироблено методику, що дозволяє оцінити і проаналізувати вплив процесу на  

навколишнє середовище, з огляду на екологічну безпеку. Моделювання 

відбувалося в системі ChemStations ChemCAD v5.1.3 Pro, універсальній 

комп'ютерній програмі, що дозволяє моделювати хіміко-технологічні процеси, для 

процесу виділення толуолу і етилацетату з газового потоку (рис. 2.1.1), а також 

установки низькотемпературної ректифікації вуглеводневого конденсату (рис. 

3.1.1).  

По результатам імітаційного моделювання було проведено оцінку та аналіз 

технологічного процесу на навколишнє середовище з урахуванням його 

токсичності, тобто наступне:  

 сформульована модель оцінки впливу на навколишнє середовище. 

 проведений аналіз впливу на навколишнє середовище 

 прийняття рішень про допустимість проекту. 

Індекс токсичності вдихуваного повітря обраний як характерний показник 

якості навколишнього середовища, тому що дуже важливо оцінити потенційний 

вплив викидів шкідливих хімічних речовин на стадії проектування. 

Для даних технологічних процесів визначені фактори емісії для устаткування 

(джерел емісії) технологічних схем, для яких розраховані індекси токсичності 

відповідно до публікації американських вчених і по діючих нормативах України. 
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Порівнюючи отримані індекси для окремих факторів емісії, можна зробити 

висновок, що для таких речовин як толуол, SOx, NOx, метан, этан відхилення по 

індексу токсичності приблизно однаковий для різного устаткування. На відміну від 

цих факторів, присутність вагомих відхилень інших речовин можна пояснити 

різною емісією факторів, різними концентраціями на виході, а також специфікою 

фізико-хімічних властивостей. Загалом, відхилення для речовин і-бутан, н-бутан, 

етан (для ємності зрошення) знаходяться в межах норми (не більш 20%), наявність 

відхилень, що не відповідають нормі, пояснюється не порівнянністю аналізованих 

методів і різними підходами до знаходження індексів токсичності. 

Визначивши критерії допустимості токсичності для процесу виділення 

толуолу та етилацетату із газового потоку та процесу низькотемпературної 

ректифікації вуглеводневого конденсату, можна зробити наступні висновки, що 

рівень токсичності недопустимий для NOx для ребойлера та компресора та для 

метану, етану для етанової колони та ємності зрошення відповідно. 

За результатами імітаційного моделювання було проведене визначення 

категорії небезпеки підприємства в у залежності від маси викиду, виду і змісту 

забруднюючих речовин , що викидаються в атмосферу: категорія небезпечності ІV, 

умови діяльності - безпечні, рівень ризику в рік <10-4, оцінка  прийнятності ризику 

– дуже малий рівень ризику. 

Проведено аналіз дерева відмов апаратів за допомогою інструмента OpenFTA 

Цей інструмент достатньо ефективний на етапі проектування реакторів, приладів, 

систем. Особливо важливим процес аналізу дерев відмов є і для хімічної 

промисловості, так як при шкідливих умовах праці першочергова задача полягає у 

тому, щоб забезпечити безпеку на підприємстві. Використання методу «дерева» 

дозволяє уникнути багатьох ризиків. В результаті проведеного аналізу було 

визначено, що важливими у деревах відмов є події: неякісний вхідний потік в 

теплообмінниках та надвисока температура на вході в холодильники. 

Розроблено обчислювальний модуль для оцінки та аналізу впливу 

технологічних процесів на навколишнє середовище. Даний програмний модуль є 

вдалим сучасним рішенням для спрощення розрахунків основних показників 
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екологічної безпеки та прийняття рішень на їх основі для технологічних процесів 

виділення толуолу та етилацетату з газового потоку та низькотемпературної 

ректифікації вуглеводневого конденсату. 

Розрахований індивідуальний ризик Rінд  =2,2*10-3. 

Умови професійної діяльності можна вважаються безпечними,  ризик для 

персоналу нижче прийнятного. 

Тобто, виходячи з вище наведеного можна зробити висновок про 

допустимість проекту та допустимість діяльності такого підприємства. 

За результатами дипломної роботи опубліковано тези на міжнародній 

науковій інтернет-конференції на тему "Інформаційне суспільство: технологічні, 

економічні та технічні аспекти становлення". 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А Табличні результати імітаційного моделювання 

Для процесу виділення толуолу та етилацетату з газового потоку 

Таблиця А.1 – Результати імітаційного моделювання. Повний опис 
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Таблиця А.2 – Результати імітаційного моделювання. Тільки  для рідини 
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Таблиця А.3 – Результати імітаційного моделювання. Тільки  для пару 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

Таблиця А.4 – Масовий баланс 
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Для процесу виділення толуолу та етилацетату з газового потоку 

Таблиця А.5 - Результати імітаційного моделювання. Повний опис  
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Таблиця А.6 – Результати імітаційного моделювання. Повний опис (Продовження) 
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Таблиця А.7 – Результати імітаційного моделювання. Тільки  для пари 
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Таблиця А.8 – Результати імітаційного моделювання. Тільки  для пари 

(Продовження) 

 

Таблиця А.9 – Результати імітаційного моделювання. Тільки  для рідини 
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Таблиця А.10 – Масовий баланс 

  

  

  

    

     

     

     

     

     

     

     

     



94 

 

  

Додаток Б Порядок оцінки та аналізу впливу технологічного процесу на 

навколишнє середовище 
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Додаток В Розрахунок індексів токсичності у MathCAD 

Розрахунок індексу токсичності для Для процеса виділення толуолу і 

етилацетату з газового потоку: 
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Додаток Г Результат аналізу інструментом OpenFTA 

Аналіз для процесу виділення толуолу і етилацетату з газового потоку: 
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Додаток Д Алгоритм програмного модуля 
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Додаток Е Програмний код програмного модуля 


