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Таблиця 2 – Оптимальні умови флотофлокуляційного процесу 

Система ПАР-ХТЗ 
Конц флок, мг/л 0,3 0,5 1,0 3,0 5,0 

Тривалість процесу, хв. 3 5 5 5 10 

Ступ. флотофлок, α,% 82 90 95 98 90 

Система ПАР-АН 
Конц флок, мг/л 0,3 0,5 1,0 3,0 5,0 

Тривалість процесу, хв. 3 5 5 5 10 
Ступ. флотофлок, α,% 80 80 87 80 50 

 
Метод флотофлокуляції відрізняється простотою виконання та дозволяє за 

невеликий інтервал часу видалити дисперсну фазу, що утворюється під час 
флокуляції. Крім того, пінна флотація відрізняється утворенням великої кількості 
піни, що потребує додаткових витрат. Більш ефективно процес флотофлокудяції 
протікає у системах ПАР-ХТЗ. На відміну від класичної флотації, достатньо 3…5 хв 
для вилучення ПАР на 80…98 %.  
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Метою даної роботи було розроблення інтелектуальної системи підтримки прийняття 

рішень для вибору найбільш ефективного каталізатору процесу окислювальної конденсації метану. 
Методи, що обрані в системі для прийняття рішень, це метод аналізу ієрархій та інтелектуальний 
аналіз даних на базі дерев рішень. Перший з них потребує участі людини-експерта, другий виконує 
інтелектуальний аналіз даних без участі фахівця. Цей підхід обраний тому що методи на основі 
дерев рішень входять в першу десятку за своєю ефективністю для інтелектуального аналізу даних. 
Для комп’ютерної реалізації системи було використано об’єктно-орієнтовне програмування на базі 
Microsoft Visual Studio. 

Ключові слова: окислювальна конденсація метану, каталізатор, інтелектуальний аналіз 
даних, система підтримки прийняття рішень, метод аналізу ієрархій, комп’ютерне моделювання 
 

Целью данной работы была разработка интеллектуальной системы поддержки принятия 
решений для выбора наиболее эффективного катализатора процесса окислительной конденсации 
метана. Методы, избранные в системе принятия решений – это метод анализа иерархий и 
интеллектуальный анализ данных на базе деревьев решений. Первый из них требует участия 
человека-эксперта, второй выполняет интеллектуальный анализ данных без участия специалиста. 
Этот подход выбран так как методы на основе деревьев решений входят в первую десятку по своей 
эффективности для интеллектуального анализа данных. Для компьютерной реализации системы 
было использовано объектно-ориентированное программирование на базе Microsoft Visual Studio. 

Ключевые слова: окислительная конденсация метана, катализатор, интеллектуальный 
анализ данных, система поддержки принятия решений, метод анализа иерархий, компьютерное 
моделирование 
 

The object of this work was to develop an intelligent decision support system to select the most 
effective catalyst for the process of oxidative condensation of methane. The methods chosen in the decision-
making system are the hierarchy analysis method and data mining based on decision trees. The first of them 
requires the participation of a human expert, the second performs data mining without the participation of a 
specialist. This approach was chosen because methods based on decision trees are among the top ten in 
terms of effectiveness for data mining. For computer implementation of the system, object-oriented 
programming based on Microsoft Visual Studio was used. 

Keywords: oxidative condensation of methane, catalyst, data mining, decision support system, 
hierarchy analysis method, computer simulation  
 

1. ВСТУП 
Актуальність проблеми сталих виробництв в наш час не підлягає сумніву. 

Забезпечення сталості хімічних виробництв можливо через виконання дванадцятьох 
принципів зеленої хімії, серед яких дев’ятий принцип проголошує: «Завжди слід 
віддавати перевагу каталітичним процесам (по можливості найбільш селективним)». 
В наш час приблизно 90% промислових хімічних і нафтохімічних виробництв 
застосовують каталізатори. Пошук найкращого каталізатору для конкретного процесу 
є непростою задачею. Тому наявність інтелектуальних комп’ютерних систем, які 
можуть допомогти в пошуку найкращого рішення з вибору каталізатору, завжди на 
часі. Саме тому було проведено дослідження, результатом якого стала система 
підтримки прийняття рішень з вибору каталізатору для окислювальної конденсації 
метану [1]. 
 

2. АНАЛІЗ ЛІТЕРАТУРНИХ ДАНИХ ТА ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 
Багато публікацій та сучасних інтернет ресурсів присвячено проблемі вибору 

каталізаторів. В статті [2], розглядається питання, як саме використовуються 
каталізатори в багатьох процесах нафтопереробки для підвищення ступеня 
перетворення в бажані продукти з мінімально можливими експлуатаційними 
витратами. Авторами підкреслюється, що для кожного процесу задача вибору 
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найкращого каталізатора є актуальною і досить складною, тому що каталізатори 
повинні одночасно мати різні функціональні можливості. Перш за все, каталізатори 
повинні мати високу активність і селективність відносно бажаних продуктів. Разом з 
цим, каталізатори повинні демонструвати хорошу стабільність та підтримувати свою 
власну активність і селективність протягом тривалого періоду часу. Нарешті, 
каталізатори повинні характеризуватись такими фізичними властивостями, які 
дозволяють їм працювати на нафтопереробному виробництві з мінімальними 
втратами. Часто для досягнення цілей нафтопереробних процесів необхідно 
використовувати комбінації каталізаторів. Крім того, авторами публікації наведено 
критерії, якими можна користуватись задля вибору кращого каталізатора для 
конкретного процесу нафтопереробки. При цьому автором відмічається, що ціна 
каталізатора може бути вторинним фактором. А от інші фактори, такі як можлива 
сировина, параметри реактора і робочі умови, ринковий попит на продукти є набагато 
більш важливими факторами при виборі оптимального каталізатора. Ці фактори 
мають бути трансформовані в кількісні вимоги до характеристик каталізатора такі як 
активність, селективність і стабільність. В кінці кінців, обрані каталізатори повинні 
бути перевірені на відповідність цим об'єктивними критеріями відбору. 

Можна навести й іншу статтю [3], яка присвячена основним аспектам цієї 
тематики; але звертається і до інших важливих питань, серед яких особливий інтерес 
представляють наступні. Перший аспект це – як зробити каталітичний крекінг більш 
екологічно прийнятним. Другий аспект, пов’язаний із появою одноатомних 
каталізаторів для здійснення важливих хімічних реакцій. Автори відзначають, що 
останнім часом метою багатьох розробок є прагнення використовувати сировину, 
таку як піролізне масло, мікроводорості та такі біологічні відходи, як тирса і різні 
нехарчові продукти з лігноцелюлози. При цьому важливою задачею є забезпечення 
того, щоб CO2 міг перетворюватися в паливо або корисні матеріали, що зменшило б 
його концентрацію в атмосфері. Тому авторами відзначається значний прогрес в 
розробці нових каталізаторів, особливо для обробки CO2.  

Різноманіття інформаційних ресурсів, присвячених проблемам каталітичних 
процесів, від регулярно видаваємих статей у відомих журналах, так і сайтів, що 
призначені допомогти технологам в прийнятті рішення, який саме каталізатор 
найкращий для даного процесу, робить пошук найкращого рішення складним 
багатоваріантним та часто багато кроковим процесом. Тому розробка інтелектуальних 
комп’ютерних систем, які допомагають в пошуку найкращого рішення з вибору 
каталізатору, є достатньо актуальною задачею. 

Для переробки легкої вуглеводневої сировини, актуальною залишається задача 
створення нових еко-ефективних технологій. Однією з таких технологій може стати 
окислювальна конденсація метану (ОКМ), що активно досліджується, як на теренах 
бувшого Радянського союзу [4-6], так і європейськими та американськими 
дослідниками [7-8]. Цей процес завжди використовує різноманітні каталізатори. Тому 
для процесу ОКМ також буде корисною комп’ютерна підтримка у вигляді 
інтелектуальної системи. 
 

3. ОБ’ЄКТ, МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Об'єкт дослідження – каталітичний процес окислювальної конденсації метану 

та інтелектуальні технології аналізу та прийняття рішень задля вибору найкращого 
варіанту каталізатора. 



АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНА ПІДТРИМКА ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ 

 111

Мета дослідження – проектування та розроблення інтелектуальної системи 
підтримки прийняття рішень для вибору найбільш ефективного каталізатору процесу 
окислювальної конденсації метану. 

Методи дослідження – метод аналізу ієрархій, інтелектуальний аналіз даних, 
об’єктно-орієнтовне програмування, комп’ютерне моделювання. 

Для реалізації поставленої мети необхідно було вирішити наступні задачі: 
 вивчити сам процес окислювальної конденсації метану, розглянути 

альтернативні способи отримання цільового продукту, а також можливі 
варіанти технологічної схеми; 

 визначити критерії, за якими маємо обирати каталізатори процесу 
окислювальної конденсації метану; 

 розробити відповідне програмне забезпечення для вирішення задачі вибору 
оптимального каталізатору, яке має бути частиною системи підтримки 
прийняття рішень (СППР); 

  провести комп’ютерне моделювання процесу ОКМ із використанням 
розробленої СППР за різних пропонованих системою каталізаторів. 

Проведено комп’ютерне моделювання процесу окислювальної конденсації 
метану з використанням різних каталізаторів та було обрано кращий варіант схеми. 
 

4. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Слід відзначити, що процес окислювальної конденсації метану має деякі 

переваги серед інших методів: 
 для перетворення метану в етилен необхідна лише одна технологічна стадія; 
 етилен є основною сировиною нафтохімічного синтезу, з якого можна 

отримати великий асортимент продуктів; 
 реакція ОКМ протікає при атмосферному тиску (на відміну від синтезу 

Фішера-Тропша [9-11]). 
На даний момент дослідники реакції ОКМ прийшли до єдиної думки, що ця 

реакція протікає за гомогенно-гетерогенним механізмом. Це означає, що активація 
метану протікає на поверхні твердого оксидного каталізатора з відривом одного атома 
водню від молекули метану з утворенням СН3-радикалів (1). Рекомбінація метальних 
радикалів відбувається в газовій фазі з утворенням молекули етану (2). 
 

CH4+[O]→CH3
*+[OH],     (1) 

CH3
*+CH3

*→C2H6,     (2) 
 
де [O] – активний кисневий центр на поверхні каталізатора; [OH] – адсорбована на 
поверхні каталізатора гідроксогрупа. 

Далі процес протікає за наступною схемою: з двох адсорбованих гідроксогруп 
[OH] утворюються молекула води і киснева вакансія на поверхні каталізатора (3): 
 

2[OH]→H2O+[O]+[…],     (3) 
 
де [   ] – киснева вакансія. 

Тепер необхідно відновити активний кисневий центр. Це відбувається шляхом 
реокислення поверхні каталізатора киснем газової фази (4): 
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O2 (газ)+2[…]→2[O] .    (4) 

 
Дегідрування етану з утворенням етилену може протікати як на поверхні 

каталізатора, так і в газовій фазі (при температурах вище 700 °C) (5): 
 

C2H6→C2H4+H2.      (5) 
 

Схема протікання реакції ОКМ наведена на рис. 1. 
 

COx  CH4  C2H6  C2H4  COx 
 

Рис. 1. Схема протікання реакції ОКМ 
 

На рис. 1, COx – загальне позначення оксидів вуглецю CO і CO2. Це означає, що 
первинним продуктом реакції ОКМ є не тільки етан, а й оксиди вуглецю. В 
залежності від типу каталізатора це може бути СО або CO2. Звідси виникає питання 
щодо селективності процесу ОКМ, тобто селективності по бажаним продуктам: сумі 
С2-вуглеводнів. Селективність також залежить від типу каталізатора, але крім цієї 
важливої характеристики не менш важлива активність каталізатора, тобто з якою 
швидкістю каталізатор веде процес.  

Каталізатори для реакції ОКМ можна розділити на дві великі групи: оксиди 
металів, які важко відновлюються і оксиди металів, що відновлюються. Як відомо, 
складні багатофазні каталізатори складаються з носія (підкладки) і промотора – 
речовини, яку додають в невеликих кількостях до носія. Оксиди металів являють 
собою носій (основна речовина) каталізатора. Приготування каталізатора 
здійснюється різними способами: просоченням носія розчином, що містить промотор, 
методом співосадження з розчинів, твердофазним синтезом і т. д. Промотор на носії 
позначається як Ме/носій. Розрізняють також бі- та багатофункціональні 
каталізатори, у яких дві або більше речовин є активними компонентами каталізатора. 
У таких каталізаторів вказують всі активні фази, наприклад РbО/А12O3. 

Найкращі каталізатори дозволяють отримати селективність по С2-продуктам, в 
діапазоні 60-80%, при конверсії метану 20…30%. За економічними розрахунками, 
процес ОКМ стає рентабельним при селективності по етилену 80% і конверсії метану 
25%.  

Не зважаючи на високий інтерес до процесу, а також на те, що механізм 
протікання та каталізатори реакції ОКМ розглядаються у багатьох дослідженнях, він 
все ще досі не досяг ефективної промислової реалізації.  

Зрозуміло, що вдалий вибір каталізатора сприяє кращому протіканню процесу 
ОКМ, а отже сприяє отриманню якісної продукції. При виборі каталізатора необхідно 
враховувати параметри самого процесу, такі як: температура реакції ОКМ, конверсія 
CH4, селективність C2-вуглеводнів, вихід C2-вуглеводнів та швидкість реакції, тощо. 

Як вже було сказано раніше, каталізатори реакції ОКМ поділяються на дві 
великі групи. До першої групи належать оксиди лужноземельних елементів, які 
промотовані лужними металами, а також оксиди тривалентних рідкісноземельних 
елементів (РЗЕ), як самі по собі, так і промотовані лужними або лужноземельними 
елементами. Промоція здійснюється методом просочування гідроксидами або солями 
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лужних або лужноземельних металів з наступним сушінням і відпалом до 
розкладання солей і видалення води. Зміст промотора, як правило, не перевищує 
5…7 ат. % у перерахунку на метал. При концентрації промотора більше 10 ат. % 
властивості каталізатора фактично визначаються властивостями фази, що 
утворюється на поверхні, зокрема властивостями карбонатів лужних металів. Літій, 
натрій, стронцій та барій знаходяться у складі каталізаторів у вигляді відповідних 
іонів. 

Перша група каталізаторів найбільш ефективно працює в безперервному 
режимі, тобто при одночасній подачі реагентів – метану і кисню. До другої групи 
каталізаторів відносяться оксиди металів, що відновлюються, і відповідно вони краще 
працюють в режимі окислення-відновлення, тобто в періодичному режимі. Ці 
каталізатори ведуть процес за рахунок кисню решітки каталізатора з подальшою 
регенерацією останньої киснем газової фази. Однак промотування і цих каталізаторів 
лужними і лужноземельними металами сприяє підвищенню ефективності процесу. 

Ефективність каталізатора визначається здатністю каталізатора активувати 
кисень (4), тобто створювати активні кисневі центри для розриву С–Н-зв'язку в 
молекулі метану відповідно до виразу (1). При введенні одновалентної добавки в 
оксид двох- або тривалентного металу (або двовалентної добавки в оксид три- або 
чотиривалентного металу) створюються надлишкові кисневі вакансії, які служать 
центрами активації кисню відповідно до (4).  

Виходячи із складності задачі вибору каталізатора для розглянутого процесу 
окислювальної конденсації метану, доречно було б розробити систему підтримки 
прийняття рішень, здатну видавати рекомендації щодо каталізатора, який найбільш 
ефективного за всіма критеріями. Система підтримки прийняття рішень (СППР) – це 
комп'ютеризована система, яка на основі накопиченої інформації у вигляді даних та 
знань, може допомогти в процесі прийняття управлінських рішень в будь-якій сфері 
людської діяльності. СППР реалізується як інтерактивна автоматизована комп’ютерна 
система, що допомагає особі, що приймає рішення (ОПР), використовувати дані та 
моделі СППР для ідентифікації, комп’ютерних експериментів, аналізу та прийняття 
рішень в даній проблемній області. В нашому випадку це вибір найкращого 
каталізатора. 

В даній роботі представлена розроблена інтелектуальна СППР, яка має 
допомагати обрати каталізатор, найбільш ефективний за даних умов процесу ОКМ. 
Система має два основні інтелектуальні компоненти. Перший базується на 
застосуванні методу аналізу ієрархій (МАІ) та потребує участі людини-експерта, 
другий – на методах інтелектуальної обробки даних (Data Mining) без участі фахівця. 

Після вирішення задачі вибору каталізатора система передбачає подальше 
моделювання процесу у середовищі ChemCad. 

Структура СППР для вибору каталізатора представлена на рис. 2. 
Як видно з рис. 1 система взаємодіє з трьома програмами: 
1. Програма для вибору каталізатора за методом аналізу ієрархій, що 
призначена для декомпозиції проблеми та поетапному встановленні 
пріоритетів на основі попарних порівнянь. 
2. Програма See5 призначена для інтелектуальної обробки 
експериментально отриманих даних базуючись на дереві рішень. 
3. Програма ChemCad призначена для комп’ютерного моделювання хіміко-
технологічних процесів. 
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Рис. 2. Структура системи підтримки прийняття рішень 
 

Для розробки програмного забезпечення СППР було обрано об’єктно-
орієнтовану мову програмування C++ та середовище розробки – Microsoft Visual 
Studio. 
 

5. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
Аналіз літературних джерел [1, 7-9] показує, що каталізатор процесу ОКМ 

характеризується наступними п’ятьма критеріями: температура, конверсія CH4, 
селективність С2-вуглеводнів, вихід С2-вуглеводнів, швидкість реакції. Задачу вибору 
каталізатора, який є необхідним компонентом протікання процесу ОКМ, можна 
розглядати як задачу прийняття рішення, відповідно, для прийняття рішень можливе 
застосування МАІ [12]. 

Загальна структура процесу вибору каталізатора може бути представлена в 
ієрархічній формі (рис. 3), яка містить три рівні: 

1. Мета – короткий опис задачі; 
2. Критерії – кількісна чи якісна характеристика, суттєва для суджень про 
об’єкт; 
3. Альтернативи – об’єкти, між якими необхідно зробити вибір. 
За наявності авторитетних експертів з питань каталітичних процесів можна 

скористатись компонентом СППР, що реалізує метод аналізу ієрархій. При цьому 
підході для порівнянні двох об’єктів за будь-яким критерієм експерт користується 
заздалегідь визначеною в МАІ дев’ятибальною шкалою. На основі суджень експерта 
або ОПР будуються матриці попарних порівнянь, які дозволяють наприкінці цієї 
процедури визначити найбільш прийнятний каталізатор. 

За відсутності таких експертів можна використати дані по каталізаторах 
процесу ОКМ, що зберігаються у базі даних (БД) СППР. Далі програмний компонент 
See5 на базі дерев рішень надає можливість визначити каталізатор реакції 
окислювальної конденсації метану, що найкраще підходить заданим параметрам 
процесу. 
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Рис. 3. Ієрархічна структура вибору каталізатора 
 

Після вирішення задачі вибору оптимального каталізатора, у СППР 
користувачеві пропонується провести комп’ютерне моделювання процесу ОКМ у 
середовищі ChemCad та обрати найкращий варіант технологічної схеми, вхідними 
потоками якої є природний газ та кисень, а вихідними потоками є етилен та  суміш 
водню, вуглекислого газу та води. Реалізацію технологічної схеми в програмі 
ChemCad наведено на рис.4 [13-14]. 
 

 
 

Рис. 4. Технологічна схема ОКМ з рециклом у середовищі ChemCad 
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Далі було проведено комп’ютерне моделювання процесу ОКМ у середовищі 

ChemCad для перевірки правильності рішень, що були запропоновані розробленою 
СППР для різних каталізаторів. Розглядались 5 каталізаторів з визначеними 
характеристиками. Порівняння продуктивності технологічної схеми процесу ОКМ 
при використанні різних каталізаторів зображено на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Порівняльна діаграма ефективності каталізаторів 
 

Як видно з рис. 5, найбільш ефективним є каталізатор LiCl/MnO2, який 
забезпечує найвищу продуктивність технологічної схеми за отриманим етиленом. З 
цього видно, що рішення пропоновані СППР можуть впроваджуватись при реалізації 
відповідного виробництва. 
 

ВИСНОВКИ 
Проведений огляд науково-технічної літератури показав, що в даний час 

процес окислювальної конденсації метану є перспективним, проте не має 
промислової реалізації, не дивлячись на те що механізм реакції вже давно відомий. 
Оскільки процес є каталітичним, то при виборі каталізатора необхідно враховувати 
параметри самої реакції ОКМ, такі як: температура, конверсія CH4, селективність С2-
вуглеводнів, вихід С2-вуглеводнів, швидкість реакції, тощо. 

Авторами роботи представлено систему підтримки прийняття рішень для 
вибору каталізатора, яка містить дві інтелектуальні компоненти: перша з них 
базується на застосуванні методу аналізу ієрархій та потребує участі людини-
експерта, друга – на методах інтелектуальної обробки даних у середовищі See5 без 
участі фахівця. Роботу системи було випробувано на прикладах вибору каталізатора 
процесу ОКМ. 

Після оцінювання ефективності обраного каталізатора, було проведено 
комп’ютерне моделювання варіантів технологічної схеми процесу з використанням 
різних каталізаторів у середовищі ChemCad. За результатами було обрано кращий 
варіант схеми. 
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