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ДО МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ РЕКТИФІКАЦІЇ 

Класичним підходом моделювання для ректифікації є хибне, але 

працююче уявлення про процеси розділення, як процеси, що знаходяться в 

рівновазі. Такий підхід є особливо ефективним для статичних моделей, однак 

при переході від статичних до динамічних моделей виявилось що він може 

призводити до істотних втрат точності моделювання. Важливою особливістю 

рівноважних моделей є орієнтація на теоретичні тарілки. Для того щоб моделі 

відображали роботу реальних апаратів додатково необхідно встановлювати 

фізичний відповідник теоретичних тарілок: кількість реальних тарілок в 

тарілчастих колонах чи секцій в насадкових.  

Експериментальні дослідження динаміки РК призвели до появи 

альтернативних підходів до рівноважних моделей: моделі аналогії (хвильові) 

та швидкісні моделі.  

Можливість ефективного застосування моделей хвильового типу в 

науковій літературі вперше продемонстрована в роботі [1]. Доволі 

репрезентативним для цього напрямку моделювання є дослідження [2], яке 

містить також докладний літературний огляд. В роботі розглядалася задача 

розділення багатокомпонентної суміші метанол-етанол-1-пропанол. 

Нелінійна модель такої системи описується рівнянням зі 160 станами. Якщо ж 

припустити, що відносна летучість постійна, а швидкість переносу залежить 

тільки від різниці концентрацій, яка є рівною для всіх компонентів, то 

можливо звести модель до простого рівняння, один коефіцієнт якого 
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(швидкість руху хвилі), визначає динаміку всіх процесів. Таким чином, 

можливо 160 станів редукувати до 4. Тим не менш, цей підхід виявляється 

продуктивним лише для ректифікаційних колон з простими сумішами. В 

противному випадку наявність таких сильних спрощень (фактично 

лінеаризуючих) не призведе до адекватного результату. У цілому необхідність 

істотних спрощень та емпіричний характер вибору швидкості хвилі є істотно 

обмежуючими цей напрям моделювання факторами.  

Швидкісні моделі виходять з припущення, що визначальною для 

ректифікації є швидкість взаємодії між фазами суміші. Приблизно до 2000 р. 

реалізація швидкісних моделей обмежувалась можливостями комп’ютерної 

техніки, однак з початку цього століття ця проблема стала менш актуальною, 

тому переваги швидкісних моделей стали досліджувати більш докладно. 

Наприклад, робота [3] вказує на необхідність переходу до моделей саме 

швидкісного типу. А робота [4], навпаки, на прикладі задачі розділення 

ідеальної суміші метанол-вода показує що в статиці між рівноважною та 

швидкісною моделями взагалі немає різниці, а в динаміці вона мінімальна: 

максимальна різниця в 4% при збуреннях в 10%. Швидкісна модель є базою 

сучасного симулятора Aspen Plus [5]. Ця реалізація не тільки не прив’язана до 

тарілок та тарілчастих апаратів, але і враховує фактор хімічних реакцій. 

Успішні застосування швидкісної моделі описані в літературі для абсорберів 

[6, 7]. Як було вказано раніше, недоліком рівноважних моделей є те, що вони 

працюють з теоретичними тарілками, які потім треба перевести в реальний 

коефіцієнт ефективності. Для багатьох процесів цей коефіцієнт з високою 

достовірністю відомий, однак якщо використовуються апарати насадкового 

типу, проводиться реактивна ректифікація, то можна зробити істотну 

помилку. Для таких задач застосування швидкісної моделі слід розглядати як 

опцію, тому що більша точність не гарантована.  
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