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Для задач ректифікації важливий критерій оцінки суміші – це простота 
розчинення. За цим критерієм суміші розділяються на ідеальні та неідеальні суміші.  

Ідеальні суміші – це суміші, поведінка яких близька до закону Рауля. Цей закон 
описує суміш, частина якої знаходиться в рідкій, а частина в паровій фазах. 
Парціальний тиск пари компоненту в паровій фазі визначається як величина, 
пропорційна мольній долі цього ж компоненту в рідкій. Важливий висновок з закону 
– в загальному випадку склад пари й рідини не рівні. 

Неідеальні суміші – це суміші, поведінка яких відрізняється від закону Рауля. 
Теоретичне пояснення наявності неідеальних сумішей – взаємодія між однорідними 
молекулами чистих компонентів відрізняється від їх взаємодії в сумішах, однак в 
деяких (ідеальних) цей ефект компенсується. Практичні наслідки неідеальності: 
аномальна зміна об’єму розчину, поглинання чи виділення тепла при змішуванні, 
компоненти не повністю розчинюються. Сучасний стан науки не може пояснити таку 
поведінку, тому приходиться досліджувати емпірично міжмолекулярні взаємодії між 
компонентами сумішей та підставляти знайдені коефіцієнти в теоретичні моделі. 

Особливістю задачі ректифікації є те, що вона розглядає суміш тільки в 
проміжку двох фазових станів: для рідини – це рідкий та паровий (часто його 
називають газовим), для газів – це газовий і рідкий. Опорною точкою для таких 
досліджень є правило фаз Гіббса, яке регламентує кількість незалежних змінних. 
Фундаментальним практичним висновком з правила є те, що для визначення всіх 
термодинамічних властивостей суміші з заданою концентрацією достатньо  всього 
дві змінні [1]. Найбільш популярні і прямі – це температура і тиск. Змінних дві, а не 
три, оскільки розглядається суміш виходячи з концепції рівноваги. Припущення 
рівноваги дозволяє зробити висновок, що властивості суміші в паровій фазі 
безпосередньо зв’язані з властивостями суміші в рідкій фазі, що дуже спрощує 
розрахунки. 

Також для задачі ректифікації важливим параметром суміші є її відносна 
летучість – α. Відносна летючість є відомою мірою легкості розділення і базовим 
поняттям рівноважної теорії, яка визначається за різницею тиску парів компонентів 
суміші. Значення  α≈1 означає, що процес ректифікації не можливий чи дуже 
коштовний. Прикладом такої суміші з різницею температур кипіння в 0.8 °C є  
п-ксилен і м-ксилен чи з різницею до 1.1 °C суміш води та важкої води. Крім того, α≈1 
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мають і азеотропні суміші при певних відношеннях концентрації. При дуже 
невдалому режимі можливо отримати α≈1 і для ідеальної суміші. Наприклад, для 
суміші метанол-вода при абсолютному тиску в ректифікаційній колоні (РК) 
близькому до 8 МПа, температурою, яка наближається до 250 °C, відносна летучість 
становиться одиничною. В залежності від номеру тарілки чи секції ректифікаційної 
колони відносна летучість змінюється, хоча для моделювання динаміки простих 
бінарних колон можна застосовувати спрощення, в якому приймають усереднену 
відносну летючість на всіх тарілках  і вважають її постійною.  

Азеотропні суміші – це дво- і багатокомпонентні суміші, в яких склади 
рівноважних фаз при певних умовах можуть стати однаковими. Існування таких 
сумішей відкрито Дальтоном в 1810 р. Майже 90% таких сумішей в азеотропній точці 
мають максимум, решта 10% – мінімум. Приклад графіку парорідинної рівноваги 
азеотропної суміші показаний на рис. 1 

 

 
Рис. 1. Графік парорідинної рівноваги суміші 1-пропанолу і води 

 
Крім того, навіть для бінарних сумішей можливі й ще більш важкі випадки, 

приклади яких показані на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Приклади складних графіків рівноваги 

 
Суміші, далекі від ідеальних, краще моделювати за допомогою рівнянь станів, 

моделей локального складу чи їх гібридних варіантів. Фундаментальна і принципово 
не застаріла робота на цю тему – це робота Карлсона [2], в якій побудовані дуже 
докладні дерева рішень. Докладний огляд математичних рівнянь Van Laar, Margulas, 
Wilson, NRTL, UNIQUAC, UNIFAC та ін. наведено в роботі [3]. Для суміші метанол-вода 
докладне дослідження точності оцінки всіх основних термодинамічних параметрів 
проведено в [4]. Також представляє науковий інтерес робота [5], в якій автори 
досліджували проблему застосування рівнянь для задач моделювання БРУ непрямої 
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дії [6]. В цій роботі рекомендовано для епюраційної колони використовувати 
UNIQUAC, а NRTL – для останньої ректифікаційної.  

Узагальнюючи дані вказаних робіт можна сказати, що неточність існуючих 
рівнянь – основне джерело помилок при моделюванні та розрахунку РК. Треба 
розраховувати на те, що похибка розрахунків буде від 2-5% в простих застосуваннях, 
3-7% для газів (в залежності від складу газу), до 10-15% для нафтоперероблювання 
(оскільки там ще йде робота з псевдокомпонентами) і ще більше для реактивної 
ректифікації. 
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