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CONCLUSIONS 
The methods for solving multi-extremal and global optimization problems should be 

used with care to solve technological problems. The application of tunnelling methods is 
limited by the problem dimension. Careless use of heuristic methods could lead to the loss 
some optimal technological problems solution. At the same time, the using the 
dimensionality reduction methods can lead to the search non-existent optimal. The 
optimization results found should be rigorously analysed. 
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В даній роботі розглядається схема отримання стирену каталітичним дегідруванням 

етилбензолу. Комп’ютерне моделювання схеми здійснюється за допомогою моделюючої програми 
Chemcad. 

Ключові слова: універсальна моделююча програма, стирен, комп’ютерне моделювання 
 

В данной работе рассматривается схема получения стирола каталитическим 
дегидрированием этилбензола. Компьютерное моделирование схемы осуществляется с помощью 
моделирующей программы Chemcad. 

Ключевые слова: универсальная моделирующая программа, стирол, компьютерное 
моделирование 
 

In this work, we consider the production of styrene by catalytic dehydrogenation of ethylbenzene. 
Computer simulation of the flowsheet is carried out using the simulation program Chemcad. 

Keywords: universal modeling program, styrenes, computer modeling 

 
Стирен (С6Н5СН=СН2) є найважливішим членом сімейства ненасичених 

ароматичних мономерів. Він використовується в основному для отримання пластику, 
який в подальшому йде на виготовлення багатьох побутових предметів таких, як 
іграшки, пляшки, посуд, пробки тощо. В комерційних цілях стирен отримують із 
використанням декількох виробничих процесів, де найважливішими є наступні: 

• Каталітичне дегідрування етилбензолу при високих температурах (630 °C) з 
використанням різних каталізаторів.  

• Окислення етилбензолу для отримання гідропероксиду, який вступає в реакцію 
з пропіленом, що дає феніл-метил-карбінол (або метил-бензил спирт) і 
пропіленоксид. Потім отриманий спирт зневоднюють до стирену при відносно 
низьких температурах (180…400° С). 
В рамках пропонованого комп’ютерного дослідження розглядалось 

виробництво стирену із використанням першого шляху отримання. Вибраний шлях 
отримання стирену з використанням каталітичного дегідрування етилбензолу є 
найбільш популярним виробничим процесом, що застосовується в комерційних 
масштабах [1]. Він складається з чотирьох етапів: 

1. попереднє нагрівання, змішування та випаровування етилбензолу; 
2. дегідрування, 
3. охолодження,  
4. поділ / очищення. 

На сьогоднішній день майже всі задачі пов’язані із проектуванням та 
дослідженням хімічних виробництв вирішуються із застосуванням універсальних 
моделюючих програм або симуляторів. Серед найпопулярніших симуляторів 
процесів, що сьогодні застосовуються в хімічній промисловості, слід назвати 
комерційні програми Aspen Plus, Aspen HYSYS, SuperPro Designer®, CADSIM Plus®, 
Chemcad® та низку безкоштовних програм, таких як COCO [2-4]. Ці програмні засоби 
можна використовувати на всіх етапах розробки процесу, від концептуального 
проектування до подальшого дослідження властивостей та оптимізації 
функціонування.  

Симулятор Chemcad був розроблений, в першу чергу, для моделювання 
процесів обробки вуглеводнів та процесів синтезу полімерів. Програмне забезпечення 
Chemcad включає бібліотеки хімічних компонентів, термодинамічні методи та моделі 
апаратів, що дозволяють моделювати безперервні хімічні процеси в стаціонарному та 
динамічному режимі від лабораторних масштабів до повномасштабних. Програма 
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також передбачає використання низку корисних інструментів, таких як аналіз 
чутливості, розробка обладнання та процедури оптимізації, вартісну оцінки проекту 
та ін. 

Розглянутий авторами технологічний процес отримання стирену каталітичним 
дегідруванням етилбензолу відображено на рис.1 у вигляді потокової діаграми 
(схеми) в середовищі Chemcad, в якому й було виконано моделювання процесу.  
 

 
 

Рис.1. Схема отримання стирену у програмному середовищі Chemcad 
 

Каталітичне дегідрування етилбензолу проводиться у каталітичному 
трубчастому реакторі, який працює ізотермічно. Реакційна газоподібна суміш 
протікає всередині труби над шаром каталізатора при перегріванні пара вводиться в 
оболонку реактора для підтримки температури реакції в заданому діапазоні 
(580…610 °C). В даний час для одержання стиролу з етилбензолу в якості 
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каталізаторів використовують декілька оксидів металів. В представленому реакторі в 
якості основного каталізатора використовувався оксид заліза Отримана в реакторі 
газоподібна суміш містить близько 93% стирену (табл.1). Цю суміш охолоджують до 
50°C в кулерах, які використовують охолоджуючу воду як теплообмінний агент. 
Двофазний (пара-рідина) потік з температурою приблизно 50ºC на виході другого 
охолоджувача, відправляється в зону розділення (очищення). Стирен, після виходу 
потоку з реактора, має бути очищений від інших хімічних речовин, що містяться в 
потоці (вода, толуол тощо). Для цього двофазний потік, отриманий на виході з 
кулерів, направляється до першого трифазного сепаратора. Отриманий з першого 
сепаратора потік із стиреном надходить до другої (стиренової) колони, з якої 
виходить потік із вмістом стирену вже близько 99,5% (табл.2). При цьому потік, 
отриманий у верхній частині цієї колони (що складається в основному з етилбензолу, 
бензолу та толуолу) направляється на рецикл, який змішують з чистим потоком 
етилбензолу, попередньо нагрітим на першому теплообміннику. Оскільки чистий 
стирен може спонтанно полімеризуватися за умов високої температури та високого 
тиску (як правило, понад 6 бар і 125°С), процес перегонки проводять за умов 
найнижчого можливого тиску.  
 

Таблиця 1. Масовий баланс реактору 

 
 
 

Таблиця 2. Масовий баланс колон дистиляції 

 
 
 

За результатами, які надано у таблиці 2, можна бачити, що майже 99% стиролу, 
поданого в перший сепаратор, відновлюється в його середньому потоці. В той самий 
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час близько 100% бензолу і толуолу, які надходять в першу колону перегонки 
відновлюються у верхній частині. Нарешті, у другій колоні дистиляції  отримують 
стирен із чистотою приблизно 99,6%, тоді як етилбензол близько 0,72кг/год 
повертається назад у виробничий процес. 
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The macrokinetics of the reaction sintering process in a nickel-aluminum powder mixture under non-
isothermal conditions was studied. As a result of the implementation of the computer experiments based on 
specially developed software, various thermokinetic paths of the process have been identified. The conditions 
under which parameter oscillations arise were established. Concentration and temperature oscillations of a 
stable (with damped oscillations) and unstable nature were identified. 
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