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Запропоновано алгоритм послідовного розрахунку процесів ректифікації повітря у двох 

тарілчастих колонах. Алгоритм числового інтегрування для визначення кількості тарілок 
реалізовано в середовищі Excel. Запропоновано модель, що враховує  подачу частини повітря у 
верхню колону. Програма враховує багатоваріантність вихідних даних, а саме концентрацію кисню у 
кубовій рідини і продуктах розділення. 

Ключові слова: ректифікація, повітря, кисень, азот, тарілчаста колона, багатоваріантні 
розрахунки 
 

Предложен алгоритм последовательного расчета процессов ректификации воздуха в двух 
тарельчатых колоннах. Алгоритм численного интегрирования для расчета числа тарелок реализован 
в среде Excel. Предложена модель, которая учитывает подачу части воздуха в верхнюю колонну. 
Программа  учитывает многовариантность исходных данных, а именно концентрацию кислорода в 
кубовой жидкости и продуктах разделения. 

Ключевые слова: ректификация, воздух, кислород, азот, тарельчатая колонна, 
многовариантные расчеты 
 
An algorithm is proposed for the sequential calculation of air rectification processes in two disk columns. 
The numerical integration algorithm for calculating the number of plates is implemented in the Excel 
environment. A model is proposed that takes into account the supply of part of the air to the upper column. 
The program takes into account the multivariance of the initial data, namely the concentration of oxygen in 
the bottoms liquid and separation products. 

Keywords: rectification, air, oxygen, nitrogen, disk column, multi-variant calculations 

 
Повітряна оболонка Землі є потужним джерелом сировини для видобування і 

виробництва окремих індивідуальних газів або їх сумішей. Для процесів у 
металургійній, хімічній, нафтопереробній промисловості необхідна значна кількість 
чистого азоту і технологічного кисню. Ці продукти одержують методом зрідження 
повітря і його ректифікації. Разом з цим при ректифікації повітря можуть бути 
виділені аргон, криптоно-ксенонова фракція і неоно-гелієва суміш. В основі роботи 
кріогенних установок розділення повітря лежить метод низькотемпературної 
ректифікації, що базується на різниці температур кипіння компонентів повітря і 
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відмінності складів рівноважних рідких і парових сумішей. В результаті парова фаза 
збагачується низько киплячим компонентом (компонент, який має більш низьку 
температуру кипіння), а рідка – високо киплячим компонентом. Таким чином, 
піднімаючись по ректифікаційній колоні вгору, пара збагачується низько киплячим 
компонентом – азотом, а стікає вниз рідина, що насичується високо киплячим 
компонентом – киснем. Сучасні схеми розділення повітря передбачають послідовне  
розділення повітря під тиском 0,6 МПа у нижній колоні та під тиском 0,13 МПа у 
верхній колоні. Як правило, у верхню колону подається з нижньої збагачена киснем 
кубова рідина на ректифікацію та рідкий азот на зрощення. Але технологічна схема 
підприємства «КАРПАТНАФТОХІМ» м. Калуш передбачає також подачу у верхню 
колону значної кількості повітря (третину від загальної витрати). Це обумовлює 
необхідність відповідного математичного моделювання верхньої ректифікаційної 
колони на відміну від загально прийнятого підходу [1, 2], що враховує наявність 
тільки двох потоків. Нами розроблено алгоритм розрахунку такої колони, який 
реалізовано в середовищі Excel. Для повноти уяви про процес ректифікації надано 
також розрахунок нижньої колони попередньої ректифікації. 
 

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ НИЖНЬОЇ РЕКТИФІКАЦІЙНОЇ КОЛОНИ 
Вихідні дані 
Концентрація кисню, % об.: 
У повітрі уП=20,95; у кубовій рідині xR=38; в азотній флегмі хN=0,5. 
Крок інтегрування по вмісту азоту в рідині, dх = 0,5%. 
ККД тарілки (ступінь досягнення рівноваги): η = 0,3. 

 
Розрахунок 

Таблиця 1. Дані для побудови робочої лінії 

х, вміст азоту в рідині, % y, вміст азоту в парі, % 

х1 = 100- хR =100-38=62 y1 = 100 - уП =100-20,95=79,05 
х2 = 100- хN =100-0,5=99,5 y2 = 99,6 

 
Залежність рівноважного вмісту азоту у газовій фазі від його концентрації в 

рідкій фазі для тиску 6 атм надано в таблиці 2. 
 

Таблиця 2. Дані для побудови рівноважної кривої (фрагмент) 
х* 50 60 70 80 90 100 
у* 75 83,5 89 92,5 96,2 100 

 
Кількість теоретичних тарілок N визначається числовим інтегруванням виразу: 

 

 
 

В цьому рівнянні у* – рівноважна концентрація азоту (рівноважна лінія),           
у – практична концентрація азоту (робоча лінія). 
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Для отримання рівняння у*= f(х*) будуємо відповідну точкову діаграму (рис.1), 
передбачаємо лінію тренда і апроксимуємо отриману криву рівнянням третього 
порядку (число цифр після коми дорівнює 7). На отриману діаграму наносимо також 
робочу лінію. Числове інтегрування реалізується в лімітах по х: від x1 = 62 до х2 = 
99,5 з кроком інтегрування dх=0,5.  

Кількість кроків: n = 1+(х2–х1)/dх = 1+(99,5-62)/0,5 =76. 
Ліміти інтегрування по у визначаються значеннями у1 і у2, що розраховуються 

згідно рівняння робочої лінії, тобто визначаються лімітами по х. В такому разі крок 
інтегрування дорівнює : 

dy = (y2 – y1)/( n – 1) = (99,6 – 79,05)/(76 – 1) = 0,256667.  
 

 
 

Рис. 1. Рівноважна крива та робоча лінія нижньої колони 
 

Таблиця 3. Фрагмент програми розрахунку числа теоретичних тарілок 
№ 

кроку 
хі; xi* yi yi* Ni=dy/(yi*-yi) 

1 62 79,05000 84,73794 0,04817 

2 62,5 79,32400 85,04390 0,04790 

3 63 79,59800 85,34328 0,04769 

… … …. … … 
75 99 99,32600 99,55195 1,21267 

76 99,5 99,60000 99,78541 1,47782 

Число теоретичних тарілок сума Ni= 14,3 

Число дійсних тарілок з урахуванням ККД Nд= 47,65 

Приймаємо число тарілок 54 
 

АЛГОРИТМ РОЗРАХУНКУ ВЕРХНЬОЇ РЕКТИФІКАЦІЙНОЇ КОЛОНИ 
Вихідні дані 
Концентрації N2  в потоках, % об.: 
продукту – кисню: хК = 0,3; 



КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТА БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ 

 211

продукту азоту (газового) : уА = 99,7; 
кубової рідини: хR = 62;  
повітря: уП =79,05. 
Середній ККД тарілки у верхній колоні: ККД=0,35. 

 
Кількість теоретичних тарілок N визначається числовим інтегруванням вище 

наведеного виразу за параметрами верхньої колони. Залежність рівноважного вмісту 
азоту у газовій фазі від його концентрації в рідкій фазі надано в таблиці 4. 
 

Таблиця 4. Довідкові дані для побудови рівноважної кривої для тиску до 1,5 атм 
х* 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
у* 0 29 48 62 72 79 85 90 94 97 100 

 
Для отримання рівняння у*=f(х*) побудовано відповідну діаграму (рисунок 2), 

передбачено лінію тренда і апроксимоване отриману криву рівнянням третього 
порядку. 

Робоча лінія верхньої ректифікаційної колони складається з трьох відрізків, так 
як передбачається подача компонентів в трьох різних частинах колони. 

Концентрація азоту у рідині в місці вводу повітря прийнята рівною х=1,05∙х* 
(згідно таблиці 4 при уП =79,05 х*=50; 1,05 – коефіцієнт перерахунку). Тоді 
х=1,05∙50=52,5. Концентрація азоту у парі над рідиною в місці вводу кубової рідини 
прийнята рівною y =0,95∙y* (згідно з апроксимацією даних таблиці 4 при хR = 62;      
y* = 86,527; 0,95 – коефіцієнт перерахунку). Тоді y = 0,95∙86,527 = 82,2. Коефіцієнти 
перерахунку рівноважних концентрацій у робочі: 1,05 – при відомій концентрації у 
парі (газі), 0,95 – при відомій концентрації у рідині. 
 

Таблиця 5. Дані для побудови робочої лінії відгінної частини колони 
 (нижче вводу повітря після турбодетандера) 

x y 
хК =0,3 0,5 

52,5 уП =79,05 
 

Таблиця 6. Дані для побудови робочої лінії концентраційної частини колони 
(нижче вводу кубової рідини) 

x y 
52,5 уП =79,05 

хR =62 82,2 
 

Таблиця 7. Дані для побудови робочої лінії концентраційної частини колони 
(вище вводу кубової рідини) 

x y 
хR =62 82,2 

99,5 уА = 99,7 
 

На отриману за даними таблиці 4 нанесено також робочу лінію (рис. 2) за 
даними таблиць 5, 6, 7, що складається з трьох ділянок. Для кожної з ділянок робочої 
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лінії додано лінію тренда і показано рівняння на діаграмі. Числове інтегрування 
реалізується в лімітах по х від х1= хВ =0,3 до х2= хА =99,5. На відміну від розрахунку 
нижньої колони задано спочатку кількість кроків 50 та розраховано крок по х:  

dх = (х2 – х1)/(50-1) = (99,5-0,3)/(50-1) = 2,02449. 
Такий підхід є більш гнучким і зручним. Ліміти інтегрування по у 

визначаються значеннями практичних концентрацій азоту у газовій суміші згідно 
таблиць 5, 6, 7, які, в свою чергу, визначаються лімітами по х – концентраціями азоту 
у рідкій фазі.  

В даному випадку крок інтегрування:  
dy = (99,7-0,5)/(50-1)=2,02449. 

Оскільки робоча лінія складається з трьох ділянок, то розрахунок yі необхідно 
послідовно вести за трьома отриманими рівняннями yі=Аі∙х+Ві  
Кількість дійсних тарілок, одиниць: Nд = ∑ Nі/ККД. 
 

 
 

Рис. 2. Рівноважна крива та робочі лінії верхньої колони 
 

У таблиці 8 надано фрагмент числового інтегрування з даними для трьох 
ділянок ректифікації. 

Перевищення 100% рівноважної концентрації уі* на 50-ому кроці пояснюється 
недостатньо високим рівнем апроксимації вихідних даних. 

На практиці число тарілок ректифікаційних колон залежить від необхідної 
чистоти продуктів розділення. Нижня колона вказаного вище підприємства має 54 
тарілки, а верхня – 100. Велике значення в розрахунках кількості тарілок має величина 
кінетичного фактору ККД, яка залежить від технологічного режиму і конструктивних 
параметрів колони і може змінюватись на 25-35% [3]. Розрахунок верхньої колони без 
подачі повітря спрощується: відсутня перша ділянка робочої лінії. В сучасних схемах 
це реалізується або подачею всього повітря у нижню колону, або викидом частини 
повітря після турбодетандеру. 
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Таблиця 8. Фрагмент програми розрахунку числа теоретичних тарілок 
№ 

Кроку 
хі; xi* уі уі* Ni=dy/(yi*-yi) 

1 0,3 0,50004 2,3198555 1,112469806 
2 2,324489796 3,546492245 8,002746011 0,454303077 
3 4,348979592 6,59294449 13,41828927 0,296613557 
4 6,373469388 9,639396735 18,57377878 0,226595391 
5 8,397959184 12,68584898 23,47650802 0,187615028 

... …. … … … 
26 50,9122449 76,66134612 80,96298 0,470632754 
27 52,93673469 79,70779837 82,15023754 0,828880333 
28 54,96122449 79,86714204 83,25248519 0,598016126 
29 56,98571429 80,53846286 84,27701644 0,541516859 

... …. … … … 
31 61,03469388 81,88110449 86,12210373 0,477361508 
32 63,05918367 82,55242531 86,95724676 0,459607686 
33 65,08367347 83,64155041 87,74384736 0,493501523 
34 67,10816327 84,5863798 88,48919904 0,51872497 

... …. … … … 
48 95,45102041 97,81399122 98,67734218 2,344921022 
49 97,4755102 98,75882061 99,67917929 2,199674806 
50 99,5 99,70365 100,7564634 1,922933181 

Число теоретичних тарілок сума Ni= 32,55 
Число дійсних тарілок з урахуванням ККД Nд= 93 

Приймаємо число тарілок 100 
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