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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Поверхнево-активні речовини знайшли широке 
застосування у різних галузях промисловості і побуту. Близько 70 % їх 
кількості використовуються в миючих засобах та піноутворюючих складах. 
Виробництво поверхнево-активних речовин в світі постійно збільшується: у 
2004 році – 12,2 млн. т., у 2010 році – 14,3 млн. т., у 2018 році – 17,4 млн. т. 
Висока економічна ефективність застосування поверхнево-активних речовин 
обумовлює все більш зростаюче їх споживання.  

Процес сульфатування органічних речовин є основною стадією у 
виробництві поверхнево-активних речовин. Даний процес в Україні 
реалізовувався в каскаді об’ємних реакторів з мішалками безперервної дії. Таке 
апаратурно-технологічне оформлення призводить до отримання поверхнево-
активних речовин низького ґатунку, а також утворення шкідливих газових 
викидів. В Україні в теперішній час промислові підприємства миючих засобів 
та піноутворюючих складів як правило працюють у неповному циклі з 
використанням поверхнево-активних речовин, закуплених за імпортом, а 
промислові виробництва поверхнево-активних речовин практично відсутні. 

Тому є необхідність дослідити умови процесу сульфатування з 
використанням сучасного трубчастого плівкового реактора у виробництві 
поверхнево-активних речовин для підвищення його ефективності, отримання 
високоякісних поверхнево-активних речовин та організації їх виробництва в 
умовах України. 

Процес сульфатування в трубчастому плівковому реакторі складається з 
наступних стадій: процес масообміну триоксиду сірки з газоповітряного потоку 
до рідинної фази; процес абсорбції триоксиду сірки органічною речовиною з 
проходженням екзотермічної хімічної реакції; процес теплообміну між 
рідинною фазою та газоповітряним потоком; процес теплообміну між рідинною 
фазою та потоком охолоджувальної води. 

У зв’язку з цим дослідження основних закономірностей процесів на цих стадіях 
і розробка науково-обґрунтованих рекомендацій щодо підвищення ефективності 
роботи обладнання є актуальним науковим завданням, яке вирішує дисертаційна 
робота. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота виконана на кафедрі автоматизації технологічних систем та 
екологічного моніторингу НТУ «ХПІ» згідно науково-технічної програми МОН 
України «Створення фізико-хімічних основ еколого-орієнтованих технологій 
поверхнево-активних речовин та кальцинованої соди» (ДР № 0117U004816, 2016 – 
2019 рр.) де здобувач була виконавцем окремих розділів, госпдоговору з ПП 
«ПРЕСТІЖ ЛАЙН» у 2016–2017 рр., де здобувач була відповідальним виконавцем, 
а також з угодою про науково-технічне співробітництво з Державною установою 
«Науково-дослідний та проектний інститут основної хімії» в 2016–2018 р.р., де 
здобувач також була відповідальним виконавцем. 

Мета дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення 
ефективності процесу сульфатування в трубчастому плівковому реакторі у 
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виробництві поверхнево-активних речовин шляхом удосконалення апаратурно-
технологічної схеми. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 
завдання: 

– встановити залежність ступеня сульфатування та кольоровості 
отриманих продуктів від основних технологічних параметрів при 
сульфатуванні трьохкомпонентних сумішей органічних речовин; дослідити 
фізико-хімічні характеристики реакційної маси в процесі сульфатування; 

– удосконалити математичну модель процесу сульфатування 
трьохкомпонентних сумішей органічних речовин в трубчастому плівковому 
реакторі; 

– провести системний аналіз процесів масообміну, абсорбції з 
проходженням екзотермічної хімічної реакції та теплообміну методом 
математичного моделювання; 

– провести системний аналіз процесу сульфатування трьохкомпонентних 
сумішей органічних речовин методом математичного моделювання; 

– показати можливість отримання високоякісних ПАР та підвищення 
ефективності процесу сульфатування трьохкомпонентних сумішей органічних 
речовин в трубчастому плівковому реакторі; 

– розробити алгоритми та програми досліджень та розрахунку 
трубчастого плівкового реактору сульфатування; провести дослідження зі 
стійкості та параметричної чутливості трубчастого плівкового реактору з 
низхідним потоком фаз; 

– розробити апаратурно-технологічну схему процесу сульфатування 
трьохкомпонентних сумішей органічних речовин газоподібним триоксидом 
сірки, розбавленим осушеним повітрям та провести техніко-економічне 
обґрунтування прийнятих технічних рішень. 

Об’єкт дослідження – процес сульфатування сумішей органічних 
речовин газоподібним триоксидом сірки в трубчастому плівковому реакторі у 
виробництві поверхнево-активних речовин. 

Предмет дослідження – закономірності та моделювання процесу 
сульфатування сумішей органічних речовин, апаратурно-технологічне оформлення 
процесу. 

Методи дослідження. Теоретичні дослідження основних 
закономірностей процесу сульфатування на основі теорій тепло- і масообміну, 
гідродинаміки; хімічні аналізи проводилися згідно зі стандартними методами; 
густина продуктів сульфатування вимірювалась денсиметром з класом точності 
1,0, а їх в’язкість вимірювалась віскозиметром з класом точності 1,5; обробку 
експериментальних даних проведено з застосуванням комп’ютерної техніки та 
методів математичної статистики. З метою вивчення оптимальних параметрів і 
режимів роботи реактора, властивостей та процесів в ньому використовувався 
метод математичного моделювання. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в наступному: 
– вперше встановлено залежність ступеня сульфатування та кольоровості 

отриманих продуктів від основних технологічних параметрів при сульфатуванні 
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трьохкомпонентних сумішей органічних речовин, що дозволило отримати вихідні дані 
для розробки трубчастого плівкового реактору; 

– вперше проведений системний аналіз процесів масообміну, абсорбції з 
проходженням екзотермічної хімічної реакції та теплообміну методом 
математичного моделювання, що дало можливість обґрунтувати конструктивні 
характеристики трубчастого плівкового реактору; 

– вперше показана можливість проведення процесу сульфатування 
трьохкомпонентних сумішей органічних речовин в трубчастому плівковому 
реакторі з низхідним потоком фаз з отриманням високоякісних поверхнево-
активних речовин та підвищенням ефективності процесу; 

– удосконалена математична модель процесу сульфатування 
трьохкомпонентних сумішей органічних речовин в трубчастому плівковому 
реакторі з низхідним потоком фаз, яка стала основою для його розрахунку; 

– встановлені та науково обґрунтовані значення технологічних параметрів 
процесу сульфатування в трубчастому плівковому реакторі, що дозволило вирішити 
питання енерго- та ресурсозбереження. 

Практичне значення отриманих результатів для виробництва 
поверхнево-активних речовин. На основі отриманих в роботі наукових 
результатів: запропоновано проводити процес сульфатування 
трьохкомпонентних сумішей органічних речовин газоподібним триоксидом 
сірки, розбавленим осушеним повітрям в трубчастому плівковому реакторі з 
низхідним потоком фаз; розроблено алгоритми і програми для його розрахунку, 
як складову частину виробництва поверхнево-активних речовин потужністю 
5 тис. т. ПАР/рік.  

Отримані наукові результати передані у Державну установу «Науково – 
дослідний і проектний інститут основної хімії» (м. Харків) для використання 
при удосконаленні виробництва поверхнево-активних речовин та ПП 
«ПРЕСТІЖ ЛАЙН» для використання при розробці проекту виробництва 
піноутворюючих складів (м. Харків). Матеріали дисертаційної роботи 
використано у навчальному процесі кафедри автоматизації технологічних 
систем та екологічного моніторингу Національного Технічного Університету 
«Харківський Політехнічний Інститут» в курсах лекцій «Технологічні системи 
та комплекси», «Комп’ютерне моделювання процесів і систем», 
«Природоохоронні та енергозберігаючі системи», а також при виконанні 
бакалаврських і магістерських кваліфікаційних робіт. 

Особистий внесок здобувача. Усі основні результати дисертації, що 
виносяться на захист, отримано здобувачем особисто. Серед них: аналіз 
науково-технічної та патентної літератури, вибір об’єкту досліджень, 
обґрунтування планів і програм експериментів, особиста участь у проведенні 
експериментальних досліджень, математичне моделювання процесу 
сульфатування, проведення обчислювальних експериментів на персональній 
електронно-обчислювальній машині, розроблення алгоритмів і програм 
досліджень та розрахунку трубчастого плівкового реактору сульфатування, 
розроблення апаратурно-технологічної схеми. Постановка завдань досліджень, 
аналіз та обговорення результатів, узагальнення отриманої інформації та 



 4 

формулювання висновків виконувалися здобувачем спільно з науковим 
керівником. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 
дисертаційної роботи доповідалися та обговорювалися на: науково-практичних 
конференціях «Актуальні проблеми хімії і хімічної технології» (м. Київ, 2014); 
«Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я» 
(м. Харків, 2014, 2016, 2017, 2018); «Інтегровані технології та 
енергозбереження» (м. Харків, 2016); XII Конференції магістрів та аспірантів 
НТУ «ХПІ» (м. Харків, 2018); «Теоретико-практичні проблеми використання 
математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті і науці» 
(м. Київ, 2018); «Science and society» (Hamilton, Canada, 2018). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані у 15 
наукових працях, з них: 5 статей у наукових фахових виданнях України  
(1 – у виданні, що входить до науково-метричної бази Scopus), 
2 патенти України на корисну модель, 8 – у матеріалах конференцій. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертаційна робота складається з 
анотації двома мовами, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних 
джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації складає 151 сторінку з яких 
основний текст 108 сторінок. Робота містить 34 рисунки за текстом, 1 рисунок 
на 1 окремій сторінці, 19 таблиць за текстом, 1 таблиця на 1 окремій сторінці, 
список використаних джерел із 158 найменувань на 14 сторінках, 3 додатки на 
21 сторінці. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі проведено обґрунтування вибору теми досліджень, показано її 

зв'язок з науковими програмами, сформульовано мету та завдання досліджень, 
визначено наукову новизну та практичну значимість отриманих результатів, 
надано інформацію про впровадження результатів роботи, апробацію, 
публікації по темі дисертації, особистий внесок здобувача. 

У першому розділі наведено результати аналітичного огляду за темою 
дисертаційної роботи. Встановлено, що в Україні в теперішній час промислові 
підприємства миючих засобів та піноутворюючих складів працюють як правило 
у неповному циклі, а потужність виробництва поверхнево-активних речовин 
(ПАР) незначна. Показано, що процес сульфатування є основним у виробництві 
ПАР, на якому можливо досягти необхідних якісних показників. Наведено 
теоретичні основи процесу сульфатування, застосовувані сульфатуючі агенти. 
Показано сучасні тенденції розвитку виробництва ПАР, його апаратурно-
технологічне оформлення. Проаналізовано процеси масообміну та наведено 
існуючи математичні моделі реакторних систем. Показано, що негативним 
фактором застосовуваних апаратурно-технологічних схем є підвищена енерго- 
та ресурсоємність і недосконалість процесу сульфатування, що призводить до 
отримання ПАР зі ступеням сульфатування на рівні 90 – 92 %. 

Відзначена доцільність проведення наукових досліджень процесу 
сульфатування сумішей органічних речовин, удосконалення математичної 
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моделі трубчастого плівкового реактору, комп’ютерних експериментів процесу 
з використанням математичної моделі та розрахунку основних технологічних 
параметрів процесу сульфатування сумішей органічних речовин у трубчастому 
плівковому реакторі. 

У другому розділі наведено схему експериментальної установки, 
методику проведення експериментальних досліджень процесу сульфатування, 
методику досліджень фізико-хімічних характеристик реакційної маси, методику 
проведення наукових досліджень за математичною моделлю. Наведено основні 
фізико-хімічні характеристики початкової сировини за основу якої взята суміш 
вищого спирту фракції С12 – С14, вищого спирту фракції С8 – С10 та моно- 
етаноламіду вищих жирних кислот кокосової олії. 

У третьому розділі представлені результати експериментальних дослід-
жень процесу суль-фатування 
трьохкомпо-нентних сумішей 
органіч-них речовин. 
Досліджен-нями показано, що 
спів-відношення компонентів в 
суміші початкової речо-вини 
наступні: вищий спирт 
фракції С12 – С14 – 23 % мас., 
вищий спирт фракції С8 – С10 – 
69 %, моноетаноламід вищих 
жирних кислот кокосової олії – 
8%. Встановлено вплив 
основних техноло-гічних 
параметрів на якість 
отриманих ПАР. На рис. 1 
наведена залежність сту-пеня 
сульфатування і кольоровості 
отриманих продуктів від 
мольного співвідношення 
реагентів: триоксиду сірки в 
газопо-вітряному потоці до 
органічної речовини (Т= 313 К, 
концернтрація SO3 у 
газоповітряному потоці 
дорівнює 5 % об.) 

Як видно з рис. 1, при 
мольному співвідношенні 
реагентів 1,08 : 1 досягається 
максимальна ступінь 
сульфатування при незначному 
збільшенні кольоровості 
отриманих продуктів. 

Аналіз результатів впливу 

Рисунок 1 – Залежність ступеня 
сульфатування η і кольоровості отриманих 
продуктів j від мольного співвідношення 

реагентів М0 
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Рисунок 2 – Залежність ступеня 
сульфатування η і кольоровості отриманих 
продуктів j від температури в реакторі Тр 
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концентрації SO3 у газоповітряному потоці на якісні показники отриманих 
продуктів показав, що її необхідно підтримувати в межах 3,5–4,0 % об. 
Дослідження щодо впливу температури на якість отриманих ПАР проведено 
при мольному співвідношенні 1,08 : 1,0, концентрації триоксиду сірки у 
газоповітряному потоці 4,0 % oб. (рис. 2). 

З рис. 2 видно, що залежність ступеня сульфатування і кольоровості 
отриманих продуктів від температури в реакторі має екстремальний характер. 
Зі зниженням температури до 308 K ступінь сульфатування знижується, а 
кольоровість отриманих продуктів підвищується, що пов'язано з підвищенням 
в'язкості реакційної маси. З підвищенням температури до 328 K також 
погіршується якість отриманих продуктів, що пов'язано зі збільшенням 
швидкості протікання побічних реакцій. З урахуванням даних рис. 2 
рекомендовано підтримувати температуру на рівні 313 – 318 K. 

Показано, що з урахуванням зміни температури застигання реакційної 
маси кінцеву температуру процесу сульфатування можна знизити до 303 K. 

Визначена піноутворююча здатність отриманих ПАР порівняно з 
алкілсульфатами (табл. 1), для яких початкова висота піни (Н0) при 
концентрації 0,5 % мас. становить 190 мм. 

 
Таблиця 1 – Піноутворююча здатність отриманих ПАР 
 
Концентрація ПАР, 

% мас 
Висота піни, мм 

Н0 Н5 Н10 

1,000 220 190 180 
0,500 215 183 175 
0,250 205 175 167 
0,125 195 165 155 

 
Як видно з табл. 1, висота піни збільшується ~ на 12 %, порівняно з 

чистими алкілсульфатами, з достатньою стійкістю піни як через 5 хв. так і через 
10 хв. 

Для математичного моделювання процесу сульфатування необхідно мати 
дані щодо зміни величини густини й в'язкості реакційних мас в ході даного 
процесу. Експериментально були встановлені ці залежності від якісних 
показників отриманих продуктів. 

Обробкою експериментальних було отримано наступне рівняння для 
розрахунку густини реакційної маси 

 
 ρр=854+2,25·η–0,9·(Tр–273). (1) 

 
Похибка розрахунків за (1) становить 6 %. 
Залежність динамічної в’язкості від ступеня сульфатування η і 

температури реакційної маси ТР має екстремум при ~ η=73 % і мінімум при ~ 
η=85 %, що пояснюється характером зміни в'язкості окремих компонентів. 
Обробка експериментальних даних методом найменших квадратів з 
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використанням пакету прикладних програм MatLab дала можливість отримати 
наступні рівняння (2), (3): 

 µр=0,131·exp[–0,5[0,00013·(TP–273)2+0,00078·(78-η)2]] (2) 

при 0<η<73 %, 

 µр =0,001·[595,6–11,34·η+0,07·η2+0,1·(TP–273) –0,01·(TP–273)2] (3) 

при η>73 %. 

Похибка розрахунків за (2, 3) становить 6 %. 
Таким чином в результаті проведених експериментальних досліджень 

визначені величини основних технологічних параметрів процесу сульфатування 
трьохкомпонентних сумішей органічних продуктів газоподібним триоксидом 
сірки для отримання ПАР високої якості. Визначено залежності фізико-
хімічних параметрів реакційної маси (густина, в’язкість) в ході процесу 
сульфатування, що необхідно для математичного моделювання даного процесу. 
ПАР такої якості можуть бути використані в піноутворюючих складах. Однак 
якісні показники отриманих продуктів сульфатування не зовсім задовольняють 
сучасним вимогам. Тому запропоновано провести дослідження процесу 
сульфатування в трубчастому плівковому реакторі з використанням методу 
математичного моделювання. 

Отримані експериментальні результати є вихідними даними для розробки 
трубчастого  плівкового реактору високої ефективності. 

У четвертому розділі наведено дані з математичного моделювання 
процесу сульфатування в трубчастому плівковому реакторі. 

Для математичного опису процесу сульфатування проведено: аналіз 
процесу абсорбції з проходженням екзотермічної хімічної реакції, аналіз 
коефіцієнтів теплопередачі та тепловіддачі, а також аналіз процесу масообміну 
триоксиду сірки з газоповітряного потоку до рідинної фази. 

Аналіз процесу абсорбції газоподібного триоксиду сірки органічною 
речовиною з проходженням екзотермічної хімічної реакції показав, що у 
верхній частині реактору абсорбція триоксиду сірки проходить на реакційній 
поверхні поблизу поверхні розділу фаз з одночасним проходженням миттєвої 
хімічної реакції, в результаті чого значно підвищується температура рідинної 
фази. За літературними даними хімічну реакцію між органічною речовиною та 
триоксидом сірки можливо представити як дві послідовні реакції, де перша 
проходить на реакційній поверхні з утворенням цільового продукту, а друга в 
об’ємі рідинної фази з утворенням при високих температурах темно 
пофарбованого побічного продукту. У нижній частині реактору в зв’язку зі 
зменшенням рушійної сили процесу, а також незначною кількістю вільної 
органічної речовини є можливість вважати, що абсорбція проходить на 
реакційній поверхні з утворенням алкілполісірчаної кислоти, а обидві реакції 
проходять в об’ємі рідинної фази, що стверджується в останній час багатьма 
дослідниками. 

Проведено аналіз рівнянь коефіцієнтів теплопередачі від рідинної фази до 
потоку охолоджувальної води та від рідинної фази до газоповітряного потоку. 
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Використання стандартних рівнянь для розрахунку коефіцієнта тепловіддачі від 
рідинної фази до стінки реакційної труби при наступному математичному 
моделюванні призвело до значних похибок величини температури рідинної 
фази. Тому використаний підхід частини дослідників про участь в розрахунках 
властивостей газорідинної фази в цілому. Коефіцієнт тепловіддачі від стінки до 
потоку охолоджувальної води обрано зі стандартного рівняння розрахунку 
критерію Нуссельта. Коефіцієнт теплопередачі від рідинної фази до 
газоповітряного потоку обрано за літературними даними багатьох дослідників. 

Рівняння для розрахунку коефіцієнта масопередачи отримано аналізом 5 
рівнянь різних авторів, які займалися процесом сульфатування органічних 
речовин. 

Математичний опис процесу складався при наступних допущеннях: 
втрати тепла в навколишнє середовище відсутні; рідинна плівка симетрична 
щодо вісі реактора; рідина не випаровується, газ не конденсується; вхідні та 
вихідні кінцеві ефекти не враховуються; не відбувається крапельного 
віднесення рідини і має вигляд: 

 

 A
z
dС

V r
dz

= − ; (4) 

 Г Г B Г
BdP

W K P А
Pdz

= − ⋅ ⋅ ; (5) 

 ( ) ( )p
p p p ТХ p Х ТГ p ГZ

dT
V F с H F r K F Т Т K F Т Т

dz
⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ − ⋅ − − ⋅ −ρ ; (6) 

 ( )Г
Г Г Г ТГ p Гρ⋅ ⋅ = ⋅ ⋅ −

dT
Q c K F Т Т

dz
; (7) 

 ( )X
X X X TX p Xρ⋅ ⋅ = ⋅ −

dT
Q c K F T T

dz
; (8) 

 
ГР

Z
р

τ δ
V

µ

⋅
= ; (9) 

 ГР

2
Г Гf V= ⋅ ⋅τ ρ ; (10) 

 

1/3

р

р

3 µ
δ

ρ

Г

g

 ⋅
=   ⋅ 

; (11) 

 0,25
Г0,04 Тf Re А−= ⋅ ⋅ ; (12) 

 ( )p pρ 854 2,25η 0,9 273T= + ⋅ − − ; (13) 

 ( ){ }2 2
p рµ 0,131 exp 0,5 0,00013 273 0,00078(78η)T = ⋅ − ⋅ − + −    при 0<η<73%; (14) 

( ) ( )22
p p pµ 0,001[595,6 –11,34·η 0,07·η 0,1 273 0,01· T – 273 ]T= + + ⋅ − −  при η>73%; (15) 

 
0,83 0,44 Г

Г Г0,046 Re D

D
K Pr

d
= ⋅ ⋅ ⋅ ; (16) 
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; (17) 

 ТХ
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1 ст 2

1
δ1 1

α λ α

K =
+ +

; (18) 

 
0,870,28

p p 0,4ГР
1 T

Г р

λ ρ
α 0,34

ρ µ

d G
Pr

d
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; (19) 

 
0,8 0,4

X X екв X X X
2

екв X X

λ ρ c µ
α 0,021

µ λ

V d

d

   ⋅ ⋅ ⋅= ⋅ ⋅ ⋅   
   

, (20) 

де AC  – молярна концентрація вихідної органічної сировини в рідинній фазі, 

моль/м3; zV  – швидкість рідинної фази, м/с; r – швидкість реакції, моль/(м2·с); 

z – осьова координата, м; Р – загальний тиск газоповітряного потоку, Па; BP  – 

поточний парціальний тиск триоксиду сірки в газоповітряному потоці, Па; WГ – 
відношення молярної витрати триоксиду сірки на одиницю довжини периметру, 
моль/м⋅с; АГ– поправний коефіцієнт; КГ – коефіцієнт масопередачи, м/с; pc  – 

питома теплоємність рідинної фази, Дж/(кг⋅К); pρ  – густина рідинної фази, 

кг/м3; pT – температура рідинної фази, К; pH  – тепловий ефект реакції, 

Дж/моль; F – площа теплообміну, м2; XT – температура охолоджувальної води, 

К; ТХK  – коефіцієнт теплопередачі від рідинної фази до потоку 

охолоджувальної води, Вт/(м2·К); ТГK  – коефіцієнт теплопередачі від рідинної 

фази до газоповітряного потоку, Вт/(м2·К); QГ – об’ємна витрата 
газоповітряного потоку, м3/с; ГТ  – температура газоповітряного потоку, К; сГ – 

питома теплоємність газоповітряного потоку, Дж/(кг⋅К); ρГ – густина 
газоповітряного потоку, кг/м3; QX – об’ємна витрата охолоджувальної води, 
м3/с; сХ – питома теплоємність охолоджувальної води, Дж/(кг⋅К); 

Х
ρ – густина 

охолоджувальної води, кг/м3; 
ГР

τ  – дотичне напруження на поверхні розділу 

газ-рідина, Па; δ  – товщина плівки рідини, м; pµ  – динамічна в’язкість рідинної 

фази, Па·с; f – коефіцієнт тертя; 
Г

V  – швидкість газоповітряного потоку, м/с; Г 

– лінійна щільність зрошування, м2/с; ГRe  – критерій Рейнольдса для 

газоповітряного потоку; 
Т

A  – поправний коефіцієнт; η  – ступінь 

сульфатування, %; DPr  – дифузійний критерій Прандтля; ГD  – коефіцієнт 

дифузії для газоповітряного потоку, м2/с; TPr  – тепловий критерій Прандтля 

для рідинної фази; 1α  – коефіцієнт тепловіддачі від рідинної фази до стінки 

реакційної труби, Вт/(м2·К); 2α  – коефіцієнт тепловіддачі від стінки реакційної 

труби до потоку охолоджувальної води, Вт/(м2·К); стδ  – товщина стінки 
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реакційної труби, м; λ
ст

 – питома теплопровідність стінки, Вт/(м·К); 
p
λ  – 

питома теплопровідність рідинної фази, Вт/(м·К); d  – діаметр реакційної труби, 
м; еквd  – еквівалентний діаметр для потоку охолоджувальної води, м; ГPG  – 

масова витрата газорідинного потоку, кг/с; VX – швидкість потоку 
охолоджувальної води, м/с; 

Х
λ  – питома теплопровідність охолоджувальної 

води, Вт/(м·К); Хµ  – динамічна в’язкість охолоджувальної води, Па·с. 
Рішення системи диференційних рівнянь виконувалося чисельно. 
Аналіз рівнянь для розрахунку коефіцієнта масопередачі проведено  

наступним чином. Ці рівняння закладалися в математичну модель по черзі та 
розраховувалися основні технологічні параметри та якісні показники 
отриманих продуктів за довжиною трубчастого плівкового реактору. Отримані 
результати зіставлялися з експериментальними даними Гутьєрреса та 
результатами математичного моделювання Дабіра. Найменша похибка в 
розрахунках була для (16), яке  взято для подальших досліджень. Одночасно 
показано адекватність математичної моделі реальним експериментальним 
даним. Використання в розрахунках властивостей газорідинної фази в цілому 
дало можливість наблизити отримані дані з математичної моделі до 

експериментальних даних 
різних дослідників. Після 
досліджень усіх необхід-
них рівнянь продовжу-
вали проводити матема-
тичне моделювання 
процесу сульфатування 
трьохкомпонентних сумі-
шей органічних речовин. 

Математичне моде-
лювання проведено з 
метою отримання 
основних технологічних 
параметрів процесу суль-
фатування трьох-
компонентних сумішей 
органічних речовин в 
трубчастому плівковому 
реакторі та уточнення 
його конструктивних 
особливостей. Вихідні 
дані для проведення 
досліджень: мольне 

співвідношення реагентів – сульфатуючий агент: органічна речовина 1,08 : 1,0; 
концентрація SO3 у газоповітряному потоці – 3,5% об., швидкість 
газоповітряного потоку 18 м/с; діаметр реакційної труби 0,037 м, лінійна 
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Рисунок 3 – Результати математичного 
моделювання реактора сульфатування при 
односекційному прямоточному охолодженні: 
1 – температура рідинної фази, 2 – температура 

газоповітряної фази, 3 – температура холодоагенту,  
4 – ступінь сульфатування 

Нумерація кривих відноситься і до рис. 4, 5. 
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щільність зрошування – 0,5·10-4 м2/с, початкова температура рідини 313 К, 
початкова температура холодоагенту 293 К, початкова температура 
газоповітряного потоку 303 К, довжина реактору 150 діаметрів реакційної 
труби, односекційне прямоточне охолодження реактора. На рис. 3 наведено 
результати математичного моделювання для цих умов. 

З рис. 3 видно, що температура холодоагенту підвищується уздовж 
реактора, температура газоповітряного потоку підвищується до 2/5 довжини 
реактора, а потім знижується. Температура рідинної фази має достатньо 

високий максимум на ~1/12 
довжини реактора, а потім 
знижується. Показано, що є 
можливість досягти більш 
високого ступеня суль-
фатування суміші органіч-
них речовин (95,5 %) в 
порівнянні з результатами 
в об’ємному реакторі. 
Однак такі показники 
також не задовольняють 
сучасним вимогам. 

При подальших 
дослідженнях поставлено 
питання щодо зміни 
напряму руху охолод-
жувального потоку з 
прямотечії на протитечію. 
Аналіз показав, що 
використання протитечії 
одним потоком по всій 
довжині реактора 
недоцільно. В такому 
випадку різко зменшується 
температура процесу суль-
фатування наприкінці 
реактора, що підвищує 
в’язкість реакційної маси з 
утворенням місцевих пере-
грівів, а також збільшення 
температурного піку в вер-
хній частині реактору та як 
результат зниження кінце-
вого ступеня сульфату-

вання. Тому запропоновано реалізувати теплообмін з двома однаковими 
послідовними секціями (рис. 4), охолодження в яких здійснюється протитечією 
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Рисунок 4 – Результати математичного 
моделювання двосекційного охолодження 
реактора  «протитечія – прямотечія» 
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Рисунок 5 – Результати математичного 
моделювання з визначення співвідношення 

секцій охолодження 
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до рідинної фази в верхній частині реактору і прямотечією в нижній частині 
реактору.  

Так, згідно рис. 4, охолоджуючий потік входить всередині реактора і 
рухається протитечією рідинної фази, ефективно знімаючи надмірне реакційне 
тепло. Друга частина охолоджувального потоку спрямовується в нижню 
частину реактора, де рухається прямотоком до рідинної фази. Як видно з рис. 4 
температурний максимум рідини практично не знижується та зсувається к 
початку реактору, але температура наприкінці реактора входить у необхідний 
режим.  

Для зниження температурного піку проведено моделювання з визначення 
співвідношення розмірів верхній та нижній частин реактору. 

На рис. 5 показано результати моделювання, які свідчать, що раціональне 
співвідношення довжин першої (верхньої) та другої (нижньої) секції складає 
1:2. Такий розподіл дозволяє знизити температурний пік в верхній частині 
реактору та підтримувати температуру процесу наприкінці реактора в 
необхідному режимі. Були отримані залежності ReПЛ, Vz, δ, KТХ, µр за довжиною 
реактора.  

На рис. 6 
наведено дані про 
залежності товщини 
плівки та критерію 
Рейнольдса за дов-
жиною реактора. Як 
видно з рис. 6 
товщина плівки 
рідинної фази значно 
збільшується на 
початку реактора, що 
пов’язано зі збільшен-
ням в’язкості реакцій-
ної маси, а потім 
практично не зміню-
ється. Значення чисел 

критерію Рейнольдса підтверджують літературні дані про ламінарний рух 
плівки рідинної фази в цілому. 

Таким чином, за результатами математичного моделювання отримані 
конструктивні характеристики трубчастого плівкового реактору сульфатування 
і рекомендовані наступні технологічні параметри процесу сульфатування: 
мольне співвідношення реагентів – сульфатуючий агент: органічна речовина – 
1,08 : 1,0, лінійна щільність зрошування рідини – 0,5 · 10-4 м2/с; температура 
рідини на вході реактору – 313 К, на виході з реактору – 303 К, температура 
газоповітряного потоку на вході реактору – 303 К, температура 
охолоджувальної води на вході в верхню та нижню секції – 293 К, концентрація 
SO3 в газоповітряному потоці – 3,5 – 4 % об, швидкість газоповітряного потоку 
– 17–19 м/с. Показано, що в такій конструкції трубчастого плівкового реактора 
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Рисунок 6 – Залежності товщини плівки рідинної фази 
та критерію Рейнольдса за довжиною реактора. 
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досягається ступінь сульфатування на рівні 97 – 98 % при кольоровості 
отриманих продуктів одна одиниця за йодною шкалою. 

У п’ятому розділі наведено дані з розрахунку промислового трубчастого 
плівкового реактору. Розроблено алгоритм та програма розрахунку з 
використанням пакета прикладних програм MatLab. В програмі використаний 
ітераційний метод та реалізований багатоваріантний розрахунок реактора на 
задану продуктивність. В табл. 2 наведено результати розрахунку. 

 
Таблиця 2 – Результати розрахунку 

промислового трубчастого плівкового 
реактора сульфатування 

Показник Значення 
Продуктивність реактора, т/рік 5000 
Лінійна щільність зрошування, м2/с 0,5·10-4 

Мольне співвідношення 
сульфоагента до органічної 
речовини 

1,08:1,00 

Початкова температура рідинної 
фази на вході в реактор, К 

313 

Кінцева температура рідинної фази 
на виході з реактора, К 

303 

Концентрація триоксиду сірки в 
газоповітряному потоці на вході в 
реактор, % об. 

3,50 

Швидкість газоповітряного потоку, 
м/с 

18,00 

Температура охолоджувальної води 
у верхню та нижню секції реактору, 
К 

293 

Поверхня теплообміну першої 
секції, м2 8,05 

Поверхня теплообміну другої 
секції, м2 

16,11 

Внутрішній діаметр трубок, м 0,037 
Довжина трубок, м 5,50 
Товщина стінки трубки, м 0,0025 
Кількість трубок, шт. 37,00 
Діаметр реактора, м 0,65 
Загальна висота реактора, м 7,20 
Кінцевий ступінь сульфатування, % 97,40 
Кольоровість продукту j, одиниць 
за йодною шкалою 

1,00 

 

П1, П2, П3 -розподільча плита; 
К1, К2, К3 – розподільча 
камера; Т1, Т2, Т3 – камера 

охолодження. 
Рисунок 6 – Загальний вигляд 

реактора в складеному 
(зібраному) стані 
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Як видно з табл. 2 при продуктивності 5 тис.т/рік поверхня теплообміну 
верхньої секції – 8,05 м2, нижньої секції – 16,11 м2, кількість труб – 37 шт. при 
внутрішньому діаметрі 0,037 м, довжина труб – 5,5 м. Загальний діаметр 
реактора 0,65 м, загальна довжина – 7,2 м, при цьому у ньому досягається 
ступінь сульфатування – 97,4 % при кольоровості отриманих продуктів – 1 
одиниця за йодною шкалою.  

Розроблена конструкція промислового трубчастого плівкового реактора 
та зокрема окремі його частини (рис.6). 

Результати досліджень показали, що така конструкція реактора володіє 
стійкістю та параметричною чутливістю. 

На його основі запропонована нова апаратурно-технологічна схема (рис. 
7), яка забезпечить високу якість отриманого продукту, значне зменшення 
шкідливих викидів, зниження питомих показників ресурсо- та енергоємності. 

 
 

Рисунок 7 – Принципова апаратурно-технологічна схема процесу 
сульфатування трьохкомпонентних сумішей органічних речовин газоподібним 

триоксидом сірки в трубчастому плівковому реакторі: 
1-3 – ємності з окремими складниками, 4 – ємність для початкової сировини 
(суміш органічних речовин), 5 – підігрівач початкової сировини, 6 – вакуум-
осушувач, 7 – охолоджувач, 8 – ємність для осушеної початкової сировини,  
9 – холодильник-термостат, 10 – фільтр, 11 – трубчастий плівковий реактор,  

12 – барометрична ємність, 13 – конденсатор, 14 – краплевідбійник,  
15 – насоси. 
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Для запропонованої апаратурно-технологічної схеми розроблена система 
управління з використанням сучасних приладів та засобів автоматизації. 

Наведено дані з техніко-економічних розрахунків прийнятих технічних 
рішень (табл. 3). 

 
Таблиця 3 – Техніко-економічні та екологічні показники процесу 

сульфатування в каскаді реакторів з мішалками і запропонованому трубчастому 
плівковому реакторі на 1 т ПАР 

№ 
п/п 

Найменування 

Кількісні характеристики, кг 
Каскад 

реакторів з 
мішалками 

Трубчастий 
плівковий 
реактор 

1 Витрата органічної речовини 779 710 

2 
Кількість газоподібних викидів 
органічних речовин при використанні 
ПАР 

71,6 11,2 

3 Витрати електроенергії 85,2 кВт/год – 

4 Економічний ефект – 
70,1 млн. 
грн/рік 

 
Як видно з табл. 3, запропонована апаратурно-технологічна схема має 

значні переваги: витрата органічної речовини зменшується на 8,8 %, кількість 
газоподібних викидів органічних речовин в навколишнє середовище 
зменшується в 6,4 рази та нема потреби в електроенергії для реакторної 
системи. Таким чином нова апаратурно-технологічна схема процесу 
сульфатування має показники на рівні кращих світових аналогів і може бути 
рекомендована для впровадження в Україні. 

Економічний ефект від впровадження результатів досліджень згідно 
розрахунків складе 70,1 млн. грн./рік. 

У додатках наведено список публікацій здобувача, акти використання 
розробок кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного 
моніторингу НТУ «ХПІ», акти використання розробок дисертаційної роботи, 
довідка про впровадження дисертаційної роботи до навчального процесу НТУ 
«ХПІ» та розрахунки технологічних параметрів промислового трубчастого 
плівкового реактора. 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і вирішення 
важливого науково-практичного завдання – підвищення ефективності процесу 
сульфатування в трубчастому плівковому реакторі у виробництві поверхнево-
активних речовин шляхом удосконалення апаратурно-технологічної схеми. 
Представлено результати експериментальних досліджень та математичного 
моделювання процесу сульфатування трьохкомпонентних сумішей органічних 
речовин. 

За результатами досліджень зроблені наступні висновки: 



 16

1. Вперше встановлено залежність ступеня сульфатування та 
кольоровості отриманих продуктів від основних технологічних параметрів при 
сульфатуванні трьохкомпонентних сумішей органічних речовин, що дозволило 
отримати вихідні дані для розробки трубчастого плівкового реактору. Досліджено 
фізико-хімічні характеристики реакційної маси в процесі сульфатування, які 
необхідні для математичного моделювання процесу. 

2. Удосконалена математична модель процесу сульфатування 
трьохкомпонентних сумішей органічних речовин в трубчастому плівковому 
реакторі з низхідним потоком фаз, яка стала основою для його розрахунку. 

3. Вперше проведений системний аналіз процесів масообміну, абсорбції з 
проходженням екзотермічної хімічної реакції та теплообміну методом 
математичного моделювання, що дало можливість обґрунтувати конструктивні 
характеристики трубчастого плівкового реактору. 

4. Проведено системний аналіз процесу сульфатування 
трьохкомпонентних сумішей органічних речовин методом математичного 
моделювання, що дало можливість встановити та науково обґрунтувати 
значення технологічних параметрів процесу сульфатування: мольне 
співвідношення вихідних реагентів 1,08 : 1,0, концентрація SO3 у 
газоповітряному потоці – 3,5–4 % об., лінійна щільність зрошування – 
0,5 · 104 м2/с, швидкість газоповітряного потоку – 17–19 м/с, початкова 
температури сульфатування ~ 313 К, кінцева температура сульфатування – 
303 К, початкова температура газоповітряного потоку – 303 К, початкова 
температура охолоджувальної води в верхню та нижню секції – 293 К з 
отриманням ПАР зі ступеням сульфатування 97–98 %, кольоровістю отриманих 
продуктів 1 одиниця за йодною шкалою, піноутворюючою здатністю 220–
230 мм за методом Росс – Майлс. 

5. Вперше показана можливість проведення процесу сульфатування  
трьохкомпонентних сумішей органічних речовин в трубчастому плівковому 
реакторі з низхідним потоком фаз з отриманням високоякісних ПАР та 
підвищенням ефективності процесу. 

6. Розроблено алгоритми та програми досліджень та розрахунку 
трубчастого плівкового реактора сульфатування. Проведені дослідження зі 
стійкості та параметричною чутливістю трубчастого плівкового реактора. 
Закладено наукові основи створення енерго- та ресурсозберігаючого 
технологічного процесу та обладнання з мінімізацією шкідливих викидів в 
навколишнє середовище. Новизна розробок підтверджена патентами на 
корисну модель. 

7. Розроблено конструкцію промислового трубчастого реактору та на 
його основі апаратурно-технологічну схему процесу сульфатування 
трьохкомпонентних сумішей органічних речовин газоподібним триоксидом 
сірки, розбавленим осушеним повітрям та проведено техніко-економічне 
обґрунтування прийнятих технічних рішень: витрату органічної речовини 
знижено на 8,8 % на 1 т ПАР, знижено витрату електроспоживання на 
85,2 кВт/год. на  1т ПАР, газоподібні викиди органічної речовини при 
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використанні ПАР зменшені у 6,4 рази на 1 т ПАР. Очікуваний економічний 
ефект від впровадження результатів досліджень складе 70,1 млн. грн./рік. 

8. Отримані наукові результати передані у Державну Установу «Науково-
дослідний і проектний інститут основної хімії» (м. Харків) для використання 
при удосконаленні виробництва ПАР та ПП «ПРЕСТІЖ ЛАЙН» для 
використання при розробці проекту виробництва піноутворюючих складів на 
основі отриманих ПАР (м. Харків). 

9. Матеріали дисертаційної роботи використано у навчальному процесі 
кафедри автоматизації технологічних систем та екологічного моніторингу НТУ 
«ХПІ» в курсах лекцій «Технологічні системи та комплекси», «Комп’ютерне 
моделювання процесів і систем», «Природоохоронні та енергозберігаючі 
системи», а також при виконанні бакалаврських та магістерських 
кваліфікаційних робіт. 

 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
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Technologies. – 2016. – № 5/6 (83). – P. 37 – 43. 

Здобувач брала участь у плануванні та проведенні експериментальних 
досліджень, узагальненні результатів та підготовці статті. 

2. Дзевочко А. І. Аналіз процесів масообміну у трубчастому плівковому 
реакторі сульфатування / А. І. Дзевочко, М. О. Подустов, А. П. Заікін // 
Сборник научных трудов «Химия и технология производств основной 
химической промышленности». – Харків: ДУ «НИОХИМ», 2016. – Том 78.  
 – С. 187 – 192. 

Здобувачем проведено аналіз процесу масообміну у трубчастому 
плівковому реакторі сульфатування. З використанням результатів 
математичного моделювання визначено рівняння для розрахунку коефіцієнту 
масопередачі, підготувала статтю. 

3. Дзевочко А.І. Розробка математичної моделі процесу сульфатування в 
плівковому реакторі / А.І. Дзевочко, М.О. Подустов, В.О. Панасенко // 
Інтегровані технології та енергозбереження. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 1. 
– С. 25 – 33. 

Здобувачем удосконалена математична модель процесу сульфатування 
сумішей органічних речовин, підготувала статтю. 

4. Дзевочко А.І. Аналіз процесу сульфатування в трубчастому плівковому 
реакторі методом математичного моделювання / А.І. Дзевочко, М. О. Подустов, 
І.Г. Лисаченко, О.М. Дзевочко // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Хімія, хімічна 
технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 49 (1270). – С. 42 – 49. 

Здобувачем розроблено програма досліджень трубчастого плівкового 
реактора та проведено його математичне моделювання, підготувала 
статтю. 

5. Дзевочко А.І. Розрахунок трубчастого плівкового реактора для 
сульфатування сумішей органічних речовин, його стійкість та параметрична 
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чутливість / А.І. Дзевочко, М.О. Подустов, А.П. Заікін, О.М. Дзевочко // 
Сборник научных трудов «Химия и технология производств основной 
химической промышленности». – Харків: ДУ «НИОХИМ», 2019. – Том 79. 
 – С. 170 – 179. 

Здобувачем проведено розрахунок трубчастого плівкового реактора 
сульфатування сумішей органічних речовин та отримані дані зі стійкості та 
параметричної чутливості, підготувала статтю. 

6. Патент на корисну модель № 103257 Україна, МПК А62D 1/02 (UA) 
(2006.01). Піноутворюючий склад / А.І. Дзевочко, М.О. Подустов, І.Г. 
Лисаченко, Ю.Ю. Хомяков, М.І. Солдатова; заявник та патентовласник НТУ 
«ХПІ». – № u 2015 05373; заявл. 02.06.2015; опубл. 10.12.2015, Бюл. № 23. – 5 с. 

Здобувач брала участь в патентному пошуку, проведенні 
експериментальних досліджень та оформленні патенту. 

7. Патент 110638 Україна, МПК В03D 101/04 (UA). Спосіб одержання 
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24.12.2015, опубл. 25.10.2016, Бюл. № 20. – 5 с. 

Здобувач брала участь в патентному пошуку, проведенні 
експериментальних досліджень та оформленні патенту. 

8. Дзевочко А.І. Апаратурно-технологічне оформлення процесу 
сульфатування у виробництві поверхнево-активних речовин / А.І. Дзевочко, 
М.О. Подустов, Я.О. Кравченко  // Інформаційні технології: наука, техніка, 
технологія, освіта, здоров’я: XXІІ Міжнародна науково-практична конференція, 
21-23 травня 2014р.: тези доп. – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – Ч. ІІІ. – С.15. 

Здобувачем проведено аналіз апаратурно-технологічного оформлення 
процесу сульфатування, вибрана базова конструкція реактора сульфатування. 

9. Дзевочко А.І. Одержання комбінованих поверхнево-активних речовин 
сульфатуванням сумішей органічних продуктів / А.І. Дзевочко, М.О. Подустов 
// Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми хімії і 
хімічної технології», 20-21 листопада 2014р.: тези доп. – Київ: НУХТ, 2014.  
– С. 183. 

Здобувачем проведений аналіз процесу отримання поверхнево-активних 
речовин. 

10. Дзевочко А.І. Вивчення фізико-хімічних характеристик реакційних 
мас при сульфатуванні сумішей органічних речовин / А.І. Дзевочко, 
М.О. Подустов, М.І. Солдатова // Інформаційні технології: наука, техніка, 
технологія, освіта, здоров’я: XXІV Міжнародна науково-практична 
конференція, 18-20 травня 2016 р.: тези доп. – Харків: НТУ «ХПІ», 2016.  
–Ч. ІІ.– С. 321. 

Здобувачем проведено експериментальні дослідження фізико-хімічних 
характеристик реакційних мас. 

11. Дзевочко А.І. Математичне моделювання процесів тепло та 
масообміну в трубчастому реакторі сульфатування / А.І. Дзевочко, М.О. 
Подустов, Є.Є. Жерелюк // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 
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освіта, здоров’я: XXV Міжнародна науково-практична конференція MicroCAD-
2017, 17-19 травня 2017 р.: тези доп. – Харків: НТУ «ХПІ», 2017. –Ч. ІІІ. – С. 22. 

Здобувачем удосконалено математичну модель процесів тепло- та 
масообміну в трубчастому реакторі та проведено його математичне 
моделювання. 

12. Дзевочко А.І. Алгоритм та програма розрахунку трубчатого реактора 
для сульфатування сумішей органічних продуктів / А.І. Дзевочко, М.О. 
Подустов // XII Міжнародна науково-практична конференція магістрів та 
аспірантів НТУ «ХПІ», 17-20 квітня 2018 р.: тези доп. – Харків: НТУ «ХПІ», 
2018. –Ч. ІІІ.– С. 34–35. 

Здобувачем був складений алгоритм та розроблено програму розрахунку 
трубчастого реактора сульфатування. 

13. Дзевочко А.І. Удосконалення технології та обладнання процесу 
сульфатування у виробництві ПАР / М.О. Подустов, А.І. Дзевочко, Е.Е. 
Жерелюк, А.А. Білецька // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, 
освіта, здоров’я: XXV І Міжнародна науково-практична конференція 
MicroCAD-2018, 16-18 травня 2018 р.: тези доп. – Харків: НТУ «ХПІ», 2018. –Ч. 
ІІ.– С. 284. 

Здобувачем розроблена апаратурно-технологічна схема процесу 
сульфатування. 

14. Дзевочко А.І. Математичне моделювання трубчастого реактора для 
сульфатування сумішей органічних речовин / А.І. Дзевочко // ІІ Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Теоретико-практичні проблеми використання 
математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та 
науці» Київський університет ім. Б. Грінченка, 28 березня 2018 р.: тези доп. 
 – Київ: Київ. Ун-т ім. Б. Грінченка, 2018. – С. 191 – 193. 

Здобувачем на основі складеного алгоритму та програми розрахунку 
трубчастого плівкового реактора сульфатування проведено моделювання 
цього реактору. 

15. Дзевочко А.І. Підвищення якісних показників та екологічної безпеки 
процесу сульфатування сумішей органічних речовин / М.О. Подустов, А.І. 
Дзевочко // The 8-th International conference “Science and society” (November 9, 
2018). Accent Graphics Communications & Publishing, Hamilton, Canada, 2018.  
– P. 270-275. 

Здобувачем проаналізовано вплив технологічних параметрів на якісні 
показники отриманих продуктів та питання екологічної безпеки. 

 
АНОТАЦІЇ 

 
Дзевочко А.І. «Підвищення ефективності процесу сульфатування в 

трубчастому плівковому реакторі у виробництві поверхнево-активних 
речовин». На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології. – 
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Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 
Харків, 2021 р. 

Робота присвячена підвищенню ефективності процесу сульфатування в 
трубчастому плівковому реакторі у виробництві поверхнево-активних речовин 
шляхом удосконалення апаратурно-технологічної схеми. 

Встановлено залежність ступеня сульфатування та кольоровості 
отриманих продуктів від основних технологічних параметрів при 
сульфатуванні трьохкомпонентних сумішей органічних речовин.  

Проведено системний аналіз процесів масообміну, абсорбції з 
проходженням екзотермічної хімічної реакції та теплообміну методом 
математичного моделювання. Приведені рекомендації щодо конструктивного 
оформлення реактору сульфатування та технологічним параметрам процесу. 
Розроблено алгоритми та програми досліджень та розрахунку трубчастого 
плівкового реактора з низхідним потоком фаз.  

Результати досліджень дали можливість розробити апаратурно-
технологічну схему процесу сульфатування трьохкомпонентних сумішей 
органічних речовин, яка дозволяє покращити енерго- та ресурсозберігаючі 
характеристики процесу: зниження витрати органічної речовини – на 8,8 % на 
1 т. ПАР, зниження енергоресурсів – на 85,2 кВт/год на 1 т. ПАР, зменшення 
шкідливих викидів органічних речовин при використанні ПАР у 6,4 рази на 
1 т. ПАР. Очікуваний економічний ефект від впровадження результатів 
досліджень складе 70,1 млн. грн./рік. 

Ключові слова: процес сульфатування, поверхнево-активна речовина, 
трубчастий плівковий реактор сульфатування, триоксид сірки, математичне 
моделювання, процес масообміну, процес теплообміну, ресурсо- та 
енергозбереження, шкідливі викиди. 

 
Дзевочко А.И. «Повышение эффективности процесса 

сульфатирования в трубчатом пленочном реакторе в производстве 
поверхностно-активных веществ». На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 
по специальности 05.17.08 - процессы и оборудование химической технологии. 
- Национальный технический университет «Харьковский политехнический 
институт», Харьков, 2021. 

Работа посвящена повышению эффективности процесса сульфатирования 
в трубчатом пленочном реакторе в производстве поверхностно-активных 
веществ путем усовершенствования аппаратурно-технологической схемы. 

Приведены результаты экспериментальных исследований процесса 
сульфатирования трехкомпонентных смесей органических веществ. Показано 
влияние основных технологических параметров процесса на качественные 
показатели полученных продуктов. Сформулирован и научно обоснованный 
способ получения поверхностно-активного вещества сульфатированием 
трехкомпонентных смесей органических веществ, что позволило создать новый 
пенообразующий состав с уменьшением его влияния на окружающую среду. 
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Проведен системный анализ процессов массообмена, абсорбции с 
протеканием экзотермической химической реакции и теплообмена методом 
математического моделирования: приведены рекомендации по 
конструктивному оформлению реактора сульфатирования и технологическим 
параметрам: мольное соотношение реагентов - 1,08 : 1,0, концентрация SO3 в 
газовоздушном потоке – 3,5 ÷ 4% об., начальная температура жидкости – 313 К, 
конечная температура жидкости – 303 К, начальная температура 
газовоздушного потока – 303 К, начальная температура охлаждающей воды в 
обе секции – 293 К, линейная плотность орошения - 0,5 · 10-4 м2/с, скорость 
газовоздушного потока – 17 – 19 м/с, что дает возможность достичь степени 
сульфатирования на уровне 97-98% при цветности полученных продуктов 1 
единица по йодной шкале. 

Разработаны алгоритмы и программы исследований и расчета трубчатого 
пленочного реактора с нисходящим потоком фаз: рассчитаны его показатели 
устойчивости и параметрической чувствительности, что позволило заложить 
научные основы создания технологического процесса и оборудования. Новизна 
разработок подтверждается патентами на полезные модели. 

Результаты исследований позволили разработать аппаратурно-
технологическую схему процесса сульфатирования трехкомпонентных смесей 
органических веществ, которая позволяет улучшить энерго- и 
ресурсосберегающие характеристики процесса: по расходу органического 
вещества - на 8,8% 1 т. ПАВ, снижение энергоресурсов - на 85,2 кВт/ч на 
1 т. ПАВ и уменьшить вредные выбросы органических веществ при 
использовании ПАВ в 6,4 раза на 1 т. ПАВ. Ожидаемый экономический эффект 
от внедрения результатов исследований составит 70,1 млн. грн./год. 

Полученные научные результаты переданы в Государственное 
учреждение «Научно-исследовательский и проектный институт основной 
химии» для использования при совершенствовании производства ПАВ и ООО 
«Престиж ЛАЙН» для использования при разработке проекта производства 
пенообразующих составов на основе полученных ПАВ. 

Ключевые слова: процесс сульфатирования, поверхностно-активное 
вещество, трубчатый пленочный реактор сульфатирования, триоксид серы, 
математическое моделирование, процесс массообмена, процесс теплообмена, 
ресурсо- и энергосбережения, вредные выбросы. 
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The work is devoted to increasing the efficiency of the process of sulfation of 
mixtures of organic substances in a tubular film reactor in the production of 
surfactants by improving the hardware and technological scheme. 
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The dependence of the degree of sulfation and chromaticity of the obtained 
products on the main technological parameters during sulfation of three-component 
mixtures of organic substances is established. 

A systematic analysis of the processes of mass transfer, absorption with the 
passage of exothermic chemical reaction and heat transfer by the method of 
mathematical modeling is carried out. Recommendations for the design of the 
sulfation reactor and technological parameters of the process are given. Algorithms 
and programs for research and calculation of a tubular film reactor with a downward 
flow of phases have been developed. 

The research results made it possible to develop a hardware-technological 
scheme of the sulfation process of mixtures of organic substances, which improves 
energy and resource-saving characteristics of the process: consumption of organic 
matter - by 8.8% per 1 ton of surfactant, energy reduction - by 85.2 kW / h per 1 ton 
of surfactant and reduce harmful emissions of organic substances when using 
surfactants 6.4 times per 1 ton of surfactant. The data of technical and economic 
substantiation of the accepted technical decisions are resulted. The expected 
economic effect from the implementation of the results will be UAH 70,1 million / 
year. 

Key words: sulfation process, surfactant, tubular film sulfation reactor, sulfur 
trioxide, mathematical modeling, mass transfer process, heat exchange process, 
resource and energy saving, harmful emissions.  
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