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1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ 

Перегонку й ректифікацію застосовують для розділення сумішей рідин. Ці 

процеси відбуваються послідовними стадіями випаровування і конденсації та за-

сновані на різниці швидкостей перенесення окремих компонентів суміші між рід-

кою і паровою фазами, обумовленій різницею їх леткості. 

 

Рис. 1. Основні способи перегонки й ректифікації 

Розділення сумішей рідин 

 

Перегонка − технологічний 

процес, у ході якого пара, що утво-

рюються при кипінні рідкої суміші, 

відбирається і конденсується. Утво-

рюються мінімум дві рідини з різним 

складом: 

− дистилят (сконденсовані пари) 

збагачений компонентом вихідної 

суміші з більш низькою температу-

рою кипіння – низькокиплячим ком-

понентом (НК); 

− залишок (рідина, що не випару-

валася) збагачений компонентом з 

більш високою температурою кипін-

ня (менш летким) – висококиплячим 

компонентом (ВК) 

 

Ректифікація − різновид 

перегонки, у процесі якої певна 

частина пари, що сконденсувалася 

(флегма), не виводиться разом з 

дистилятом, а повертається у вер-

тикальний розділовий апарат, де, 

стікаючи вниз, взаємодіє з парами, 

що піднімаються вгору. У резуль-

таті протиточного тепло- й масоо-

бміну з парів конденсується пере-

важно ВК, а з рідини випарову-

ється переважно НК. Перерахова-

ні нижче способи перегонки (крім 

молекулярної) можуть застосову-

ватися у варіанті ректифікації 

Проста перегонка – застосовується для розділення сумішей, що скла-

даються з легколетких речовин з домішками нелетких або важколетких 

Перегонка під вакуумом або з водяною парою – застосовується для роз-

ділення сумішей, що складаються з важколетких речовин, які містять 

домішки нелетких 

 
Сублімація (здатність деяких речовин перетворюватися на пару, мина-

ючи рідкий стан) − застосовується для очищення важколетких речовин 

від важколетких або нелетких домішок 

 
Екстрактивна й азеотропна перегонка − застосовуються для розді-

лення компонентів із близькими температурами кипіння та азеотропних 

сумішей. У вихідну суміш додають розділовий агент (розчинник), що 

підвищує парціальні тиски парів компонентів суміші, причому тиск па-

ри НК він підвищує більшою мірою 

 
Молекулярна перегонка застосовується для добування легколетких 

компонентів, що містяться у вихідній суміші в малих концентраціях. 

Здійснюється у вакуумі із залишковим тиском 0,0001 − 0,01 мм рт. ст. 
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Перегонка і ректифікація відрізняються від випарювання тим, що йому під-

дають розчини, що складаються з леткого розчинника (який випаровується) і зна-

чної кількості нелеткої розчиненої речовини, а перегонці піддають суміші, у яких 

усі компоненти мають певну леткість. 

 

2. ФАЗОВІ РІВНОВАГИ 

Теоретичні питання перегонки й ректифікації розглядаються на прикладі 

двокомпонентних сумішей, які можна класифікувати так (рис. 2): 

 
Рис. 2. Класифікація рідких сумішей, що піддаються розділенню перегон-

кою та ректифікацією 

Стан двокомпонентних сумішей рідин описується законами Коновалова та 

Вревського, наведеними на рис. 3, а досліджуються за діаграмами стану: 

р−x-діаграми − графічні зображення залежності парціальних тисків компо-

нентів і загального тиску парів від вмісту НК в рідких сумішах х; 

t−х-у-діаграми − графічні зображення залежності температур кипіння і кон-

денсації від вмісту НК в рідких сумішах х і в парах y; 

у−х-діаграмми − графічні зображення рівноважної залежності між вмістом 

НК в рідких сумішах х і в парах y. 

Розглянемо особливості фазової рівноваги у різних типах рідких сумішей 

згідно з класифікацією (рис. 2). 

2.1. Ідеальні рідини 

Суміші рідин, розчинних у будь-яких співвідношеннях, що не мають по-

стійної температури кипіння 

До таких сумішей належать суміші хімічно подібних речовин (наприклад, 

бензолу й толуолу), які мало відрізняються від ідеальних. Вони підпорядковані 

закону Рауля, відповідно до якого парціальний тиск pk будь-якого компонента в 

парах над сумішшю рідин дорівнює пружності насиченої пари Pk цього компоне-

нта (тиск над чистим компонентом при цій же температурі), помноженої на його 

молярну частку х у рідині: 

Рідкі суміші 
 

Суміші рідин, взаємо-
розчинних у будь-яких 

відношеннях 
 

Суміші рідин, взає-

монерозчинних 

Суміші рідин, част-

ково розчинних одна 

в одній 
 

Суміші, що не мають 

постійної температури 

кипіння 

(ідеальні суміші) 
 

Суміші, що мають при 

визначеному складі по-

стійну температуру ки-

піння: 
 

більшу за температури кипін-

ня чистих компонентів, що 

складають суміш 

 

меншу за температури ки-

піння чистих компонентів, 

що складають суміш 
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Рис. 3. Закони стану двокомпонентних сумішей рідин 

pk=Pkx. .                                                  (2.1) 

Відповідно до закону Дальтона для суміші, що складається з компонентів 

НК і ВК, із вмістом НК, рівним x, загальний тиск дорівнює: 

P=pНК+pВК=PНКx+PBК(1-x) .                                 (2.2) 

Відповідно до цього на р−x -діаграмі (рис. 4, а) тиски зображують прямими 

лініями. Лінії ав, Ов і aD належать до певної постійної температури, отже, це ізо-

терми. 

Для побудови t−х−у- та y−х-діаграм досліджуваних сумішей спочатку за 

розрахунковими або експериментальними даними будують р−x-діаграму, на якій 

позначають ряд ізотерм, що відповідають різним температурам t, t1, t2, ... Потім за 

нею визначають температури кипіння сумішей, що складаються з цих же компо-

нентів, але мають різний склад (різні х). 

Для цього на р−x-діаграмі проводять горизонтальну лінію MN з ординатою, 

Закони стану двокомпонентних сумішей рідин 
 

Постійні температура або тиск Зміна температури або тиску 

Перший закон Коновалова 

Пара збагачена тим компонентом, під час додавання якого до рідини підвищу-

ється повний тиск пари або знижується її температура кипіння 

Другий закон Коновалова 

Якщо тиск і температура співіснування двох бінарних фаз мають екст-

ремум (максимум або мінімум), то склади фаз однакові 
 

Перший закон Вревського 

У разі підвищення температури суміші рідин у парах зростає віднос-

ний вміст того компонента, парціальна молярна теплота випаровуван-

ня якого більша 
 

Другий закон Вревського 

Якщо тиск (температура) системи рідина-пара має максимум, то в разі 

підвищення температури в азеотропній суміші зростає концентрація 

того компонента, парціальна молярна теплота випаровування якого 

більша, а якщо тиск (температура) системи розчин-пара має мінімум, 

то в разі підвищення температури в азеотропній суміші зростає конце-

нтрація компонента з меншою теплотою випару 

 

Неідеальні суміші 
 

Ідеальні суміші 
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рівною зовнішньому тиску Р. У точці R перетину ізотерми ав з лінією MN повний 

тиск пари над сумішшю зі складом х, дорівнює зовнішньому тискові. Отже, ця 

суміш кипить при температурі t. Відповідно суміші зі складом х1, х2, ... киплять 

при температурах t1, t2, ... 

 

Рис. 4. Діаграми стану ідеальної суміші: 

а −  p−x-діаграма: Оb − парціальний тиск НК, aD − парціальний тиск ВК, 

ab − повний тиск суміші; 

б −  t−х−у-діаграма: AA1A2A3B − лінія конденсації; AB1B2B3B − лінія ви-

паровування; 

в −  у−х-діаграма 

Ордината рНК  прямої Ов, що відповідає абсцисі х, являє собою парціальний 

тиск пари НК; молярна частка НК у парах: у=рНК/Р. Знайдений у такий спосіб 

склад парів у, y1, y2,… рівноважний з відповідним складом рідини х. 

Визначивши таким чином температури кипіння t і склади парів у для рідких 

сумішей різного складу х з деяким постійним тиском (Р=const), на t−х−у-діаграмі 

(рис. 4, в) будують лінію кипіння AA1A2A3B, що відображає склад киплячої рідини, 

а також лінію конденсації AB1B2B3B, яка відображає склад парів. 
Між лініями кипіння та конденсації знаходиться двофазова область, у якій 

одночасно існують рідина й пара. Нижче лінії кипіння існує тільки рідина, вище 
лінії конденсації − тільки пара. Щоб визначити склад пари для якої-небудь сумі-
ші, треба з точки на осі абсцис, що відповідає її складу, провести вертикаль до 
перетину з лінією кипіння; із точки перетину провести горизонталь до перетину з 
лінією конденсації. Абсциса останньої точки перетину ‒ це і є шуканий склад па-
ри. 

Температури кипіння сумішей лежать нижче температури кипіння чистого 

ВК (точка В) і вище температури кипіння чистого НК (точка А). Зі збільшенням в 

суміші вмісту НК температура кипіння знижується. 
Відповідно до першого закону Коновалова вміст НК у парах більший, ніж 

вміст НК у рідині − пари збагачуються НК. А відповідно до першого закону Врев-
ського при підвищенні температури в парах збільшується вміст компонента, пар-
ціальна молярна теплота випаровування якого більша, тобто ВК. У разі додавання 
до суміші НК її температура кипіння знижується, але вміст НК у парі залишається 
вищий, ніж у рідині. 

Під час випаровування сумішей температура кипіння змінюється зі зміною 
їх складу. Так, суміш складу х1 починає кипіти при температурі t1; склад пари при 
цьому − у1. У зв’язку з тим, що в пари переходить переважно НК, суміш збідню-
ється цим компонентом − температура її кипіння підвищується. Одночасно змен-
шується вміст НК у парах. Якщо пари, які утворяться, не видаляти із системи, то 
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кипіння закінчиться при температурі tк − ординаті лінії конденсації при абсцисі 
х1. Склад пари при цьому дорівнюватиме початковому складу суміші х1, а склад 
рідини буде хк. 

На у−х-діаграмі (рис. 4, в) залежність у від х виражена лінією рівноваги. 
Крім лінії рівноваги, проведена допоміжна діагональ. У даному випадку лінія рів-
новаги розташована вище діагоналі; отже, ординати лінії рівноваги більші, ніж її 
абсциси, тобто пари збагачені НК. Чим ближче лінія рівноваги до діагоналі, тим 
менша різниця складу пари й рідини і тим важче розділяється суміш у процесі пе-
регонки. 

2.2. Неідеальні рідини 
Реальні рідкі суміші не повною мірою характеризуються законом Рауля. Ві-

дхилення від цього закону можуть бути позитивними (спостерігаються частіше) 
або негативними (рис. 5). У випадку позитивного відхилення парціальні тиски па-
рів компонентів більші, а в разі негативного − менші, ніж випливає з (2.1). 

 
Рис. 2.4. р−x-діаграма для неідеальних сумішей: 

Криві повного тиску для сумішей: 1 − ідеальної; 2 − з позитивними від-

хиленнями від закону Рауля; 3 − з негативними відхиленнями від зако-

ну Рауля; 4 − з максимумом повного тиску; 5 − з мінімумом повного 

тиску 

Якщо відхилення невеликі, то характер діаграм t−х−у і у−х залишається та-

ким, як і для ідеальних сумішей. 

У разі досить великих відхилень на кривій повного тиску з'являється мак-

симум (при позитивних відхиленнях) або мінімум (при негативних відхиленнях). 

Відповідно до першого закону Коновалова гілка повного тиску пари, що пі-

днімається (гілка МА1 на кривій 4 і гілка A2N на кривій 5), відповідає збагаченню 

пари НК, а гілка, що опускається (гілка A1N на кривій 4 і гілка МА2 на кривій 5), − 

збагаченню пари ВК. Згідно з другим законом Коновалова суміші зі складом, що 

відповідає максимуму й мінімуму температури кипіння, киплять при постійній 

температурі. Вони називаються нероздільнокиплячими або азеотропними і харак-

теризуються такими особливостями: 

1) мають мінімальну або максимальну температуру кипіння порівнянно із 

сумішами цих компонентів іншого складу; 

2) їх випаровування, як і чистих речовин, відбувається при постійній тем-

пературі; 

3) випаровуються без зміни складу. 
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Суміші рідин, розчинних у будь-яких співвідношеннях, що мають пос-

тійну температуру кипіння, більшу за температури кипіння чистих компо-

нентів, які утворюють суміш (азеотропні суміші з максимальною темпера-

турою кипіння). 

Типова суміш − азотна кислота − вода: tкип.H20=100°C, tкип.HNO3=86°C; розчин 

x0=0,685 мас. (0,378 мол.) часток HNO3 кипить при постійній температурі 121,9°С. 

На t-x-діаграмі лінія кипіння має максимум (точка М). На у-x-діаграмі рівноважна 

крива перетинає діагональ у характеристичній точці М, що відповідає однаковому 

складу рідини й пари. Наявність такої точки вказує на те, що суміш неможливо 

розділити на складові чисті компоненти. 

 
Рис. 6. Діаграми стану азеотропної суміші з максимальною темпера-

турою кипіння (НК − HNO3, ВК − H2O) 

Пари доазеотропних сумішей азотної кислоти з водою збагачені ВК (х'>у'), 

пари заазеотропних сумішей − НК (y>x). У процесі перегонки таких сумішей у за-

лишку завжди залишається азеотропна суміш. У дистилят під час перегонки доа-

зеотропних сумішей переходить ВК (вода), під час перегонки заазеотропних су-

мішей − НК (азотна кислота). 

 

Суміші рідин, розчинних у будь-яких співвідношеннях, що мають пос-

тійну температуру кипіння меншу за температури кипіння чистих компоне-

нтів, які утворюють суміш (азеотропні суміші з мінімальною температурою 

кипіння) 

 
Рис. 7. Діаграми стану азеотропної суміші з мінімальною температурою 

кипіння (НК − C2H5OH, ВК − H2O) 

Типова суміш ‒ етиловий спирт−вода: tкип.З2Н5ВІН=78,3°С; розчин x0=0,9557 

мас. (0,8941 мол.) часток спирту суміш кипить при постійній температурі 
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78,15°С. 

Пари доазеотропних сумішей збагачені НК, пари заазеотропних сумішей − 

ВК. Під час перегонки таких сумішей у дистилят завжди переходить азеотропна 

суміш. У залишку під час перегонки доазеотропних сумішей ‒ ВК (вода), а під час 

перегонки заазеотропних сумішей − НК (етиловий спирт). 

Склад азеотропної суміші може змінюватися відповідно до зовнішніх умов: 

температури й тиску. Зміна складу азеотропів у разі зміни зовнішніх умов обумо-

влюється другим законом Вревського (рис. 3). Цей закон визначає можливість по-

ділу азеотропних сумішей шляхом зміни тиску в процесі перегонки. При цьому 

точка азеотропу на в−х-діаграмі переміщається і, в принципі, може збігтися, на-

приклад, із правим верхнім кутом діаграми. Це дозволить розділити азеотропну 

суміш перегонкою. 

Суміші рідин, нерозчинних одна в одній 

Такі рідини, як бензол і вода, сірковуглець і вода тощо не змішуються між 

собою. Вони утворюють шари, зверху знаходиться рідина меншої густини, знизу 

− більшої. Завдяки цьому їх можна розділяти не перегонкою, а відстоюванням або 

центрифугуванням. 

У такій системі відсутня молекулярна взаємодія між компонентами. Парціа-

льний тиск пари компонента дорівнює пружності його пари при даній температурі 

і не залежить від наявності другого компонента. Повний тиск пари також не зале-

жить від складу суміші і являє собою суму пружностей парів чистих компонентів: 

P=pНК +pВК =PНК +PВК .                                   (2.3) 

Суміш кипить при температурі, при якій повний тиск пари P дорівнює зов-

нішньому тиску. Але при цьому парціальний тиск пари кожного компонента 

менший, ніж зовнішній тиск, тобто температура кипіння суміші нижча за темпе-

ратуру кипіння кожного з компонентів і не залежить від її складу. 

Визначити температуру кипіння такої суміші можна графічно (рис. 8), за 

кривими залежності PНК, PВК і Р від температури. Абсциса точки R перетину гори-

зонталі, що відповідає зовнішньому тискові, з лінією повного тиску Р виражає те-

мпературу кипіння суміші. 

 
Рис. 8. Залежність пружностей пари бензолу (НК) і води (ВК), а також 

повного тиску суміші бензол-вода від температури 

Наприклад, для суміші бензолу з водою при абсолютному зовнішньому ти-

ску 760 мм рт. ст. температура кипіння дорівнює 69°С; вона менша, температур 
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кипіння як бензолу (80°С), так і води (100°С). 

Відповідно до рис. 8 склад пари можна визначити за таким співвідношен-

ням: 

MN

RN

P

P

P

p
y НКНК ===  . 

Для суміші бензол−вода: MN=534 мм рт. ст., звідси у=534/760=0,705. 

 

 
Рис. 9. Діаграми стану суміші нерозчинних одна в одній рідин 

Склад пари не залежить від складу рідини, тому лінії парціальних і повних 

тисків на р−x-діаграмі, лінія кипіння на t−х−y-діаграмі та лінія рівноваги на у−х-

діаграмі зображені горизонтальними прямими. Лінія конденсації на t−х−y -

діаграмі має вигляд кривої MRN. Точка R відповідає азеотропній суміші з мініма-

льною температурою кипіння. 

Суміші рідин, частково розчинних одна в одній, відрізняються тим, що їх-

ня взаємна розчинність істотно залежить від складу й температури (рис. 10). 

 
Рис. 10. Крива розчинності (а) і діаграми стану (б, в) частково розчинних 

рідин 

Якщо пари, що перебувають у рівновазі з рідинами складу х1 і х2, мають рів-

новажний склад х1<у<х2, то в разі певної концентрації рідини ха утвориться азео-

троп. В інтервалі концентрацій від 0 до х1 рідини взаєморозчинні, температура 

суміші знижується від температури tВ кипіння ВК до температури tа кипіння азео-

тропу, а концентрація НК у рівноважній парі збільшується від 0 до уА=ха. В інтер-

валі концентрацій від x1 до х2 суміш розпадається на дві фази, що являють собою 

розчини однієї рідини в іншій із концентраціями х1 в одній фазі та х2 − в іншій. 

Тут температура кипіння суміші дорівнює ta. Зі збільшенням концентрації НК ви-

ще х2 знову утвориться гомогенний розчин, при цьому температура кипіння сумі-

ші підвищиться від ta до t із одночасним збільшенням концентрації НК у рівнова-

жній паровій фазі. При температурах вищих, ніж критична tкр (т. М) утвориться 
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гомогенний розчин в разі змішування рідин у будь-яких співвідношеннях (п. 2.1). 

Побудувати t−х−у- і в−х-діаграми для ідеальних сумішей можна розрахун-

ковим шляхом за відомими величинами пружностей парів чистих компонентів 

при різних температурах. Склад рідини визначають із рівняння (2.2), а склад пари 

за законом Дальтона: 

ВКНК

ВК

PP

PP
x

−

−
=  ;      

P

xP

P

p
y НКНК ==  .                      (2.4) 

Для неідеальних сумішей ці діаграми можуть бути побудовані тільки на пі-

дставі дослідних даних. 

 

3. ОСНОВНІ СХЕМИ ПЕРЕГОНКИ 

3.1. Проста перегонка 

 
Рис. 11. Схеми перегонки: а − проста перегонка; б − проста перегонка з 

дефлегмацією: 

1 − куб, 2 − холодильник-конденсатор, 3 − приймачі фракцій, 4 − паро-

вий змійовик, 5 − випускний кран, 6 − дефлегматор 

У випадку простої перегонки (рис. 11) вихідну суміш поміщають у куб 1, у 

якому встановлений паровий змійовик 4; пари, що утворюються, потрапляють у 

холодильник-конденсатор 2, де конденсуються; дистилят збирається в приймачах 

фракцій 3. Подаючи дистилят послідовно в різні приймачі, отримують фракції з 

різним вмістом НК. Залишок із куба випускають через нижній випускний кран 5. 

У схемах простої перегонки з дефлегмацією над кубом установлюють труб-

частий або змійовиковий конденсатор (дефлегматор) 6, у якому відбувається час-

ткова конденсація парів і деяке їх збагачення більш летким компонентом. Одер-

жаний конденсат стікає назад, у куб. Регулюючи кількість конденсату (флегми), 

можна одержати більш чистий дистилят. 

Матеріальний баланс простої перегонки 

Відповідно до першого закону Вревського, під час простої перегонки в за-

лишку, а слідом за цим і в дистиляті вміст НК поступово зменшується, а темпера-

тура кипіння збільшується. 

Припустимо, що перегонці піддаються W кмоль суміші, що містить х моль-

них часток НК. Вміст НК у парах у будь-який момент часу становить у мольних 

часток. Визначимо, як згодом буде змінюватися склад залишку й дистиляту, при-
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пустивши, що ні в кубі, ні в холодильнику не порушується фазова рівновага. Тоб-

то, пара миттєво видаляється з куба й не контактує з рідким залишком, а конден-

сат миттєво видаляється з холодильника і не стикається з парою. 

В результаті випаровування нескінченно малої кількості суміші d концент-

рація НК у ній зменшиться на величину dx, її залишок у кубі становитиме (W-d). 

Кількість НК у цьому залишку: (W-d)(x-dx). Одночасно утвориться dW дистиляту, 

склад якого ‒ у. Матеріальний баланс НК 

Wx=(W-d)(x-dx)+ydW .                                     (3.1) 

Нехтуючи добуток dWdx як нескінченно малу величину другого порядку і 

перетворивши (3.1), одержимо 

( )xy

dx

W

dW

−
=  .                                               (3.2) 

До певного часу в кубі залишиться Wt кмоль суміші, склад якої −  хt. Рівнян-

ня (3.2) можна зінтегрувати в межах від Wt і хt до W і х: 

( )
−

=
x

xt t
xy

dx

W

W
ln  .                                             (3.3) 

Кількість одержаного дистиляту (W-Wt) та його склад x визначають із рів-

няння матеріального балансу легколеткого компонента 

Wx=Wtxt+(W-Wt)x ,                                        (3.4) 

звідси 

t

tt
P

WW

xWWx
x

−

−
=  .                                              (3.5) 

Матеріальний баланс простої перегонки з дефлегмацією 

Рівняння (3.3) правдиве й для простої перегонки з дефлегмацією, якщо  в 

ньому застосовувати величину складу пари, що виходить з дефлегматора yдеф.. Її 

можна знайти з рівняння матеріального балансу дефлегматора за НК: 

(Ф+Р)у=Рудеф.+Фхдеф. ,                                          (3.6) 

де (Ф+Р) − кількість пари, що надходить у дефлегматор з куба, кмоль; 

Ф − кількість флегми, що повертається з дефлегматора в куб, кмоль; 

Р − кількість дистиляту, що залишає дефлегматор, кмоль; 

у − склад пари, рівноважний зі складом рідини в кубі, мольні частки; 

хдеф. − склад флегми, рівноважний з yдеф, мольні частки. 

Склад пари удеф. визначається за заданим флегмовим числом 
P

Ф
R = , яке з 

урахуванням (3.6) дорівнює 

.

.

деф

деф

xy

yy
R

−

−
=  .                                                 (3.7) 

Знаючи довідкові величини рівноважних значень x і y, а також задану вели-

чину R, можна за допомогою формул (3.3) і (3.7) обчислити склад залишку. 

 

3.2. Перегонка з водяною парою 

Перегонку з водяною парою застосовують для розділення нерозчинних у 

воді речовин, що мають високу температуру кипіння. Процес відбувається так, як 
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зображено на рис. 11, але перегінні куби замість змійовика мають парову оболон-

ку і барботер, через який у рідку суміш подається гостра пара. Продукти, що від-

ганяються, після конденсації відокремлюються від води відстоюванням або 

центрифугуванням. 

У даному випадку перегонці піддаються суміші рідин, нерозчинних одна в 

одній (п. 2.2). Відповідно до цього загальний тиск парів над сумішшю рідини А і 

води дорівнює сумі пружностей компонентів у чистому вигляді при тій же темпе-

ратурі 

OHA PPP
2

+=  .                                               (3.8) 

Отже, при атмосферному тиску (наприклад, Р=101325 Па) парціальний тиск 

водяної пари над сумішшю 

AOH PPP −=
2

, тобто, 101325
2
OHP Па , а значить 100.кипt °С. 

Для визначення температури, при якій дана рідина буде переганятися з во-

дою, необхідно за табличними даними про пружність парів цієї рідини й води об-

числити повний тиск парів над сумішшю (3.8) при різних температурах. Темпера-

тура, при якій цей тиск дорівнює атмосферному, і є температура перегонки. 

Витрату водяної пари на перегонку визначають за пропорцією 

OH

A

OH

A

P

P

G

G

22

= , кмоль, або 
OHOH

AA

OH

A

MP

MP

G

G

222

= , кг,            (3.9) 

де GA, MA і OHOH MG
22

,  − кількість і молекулярна маса рідини, що перега-

няється, і води. 

Кількість водяної пари, що видаляється з 1 кг НК суміші (GA=1), 

АА

OHOH

OH
MP

MP
G


= 22

2
, кг ,                                       (3.10) 

Тут φ − коефіцієнт насичення, величина якого залежить від гідродинамічно-

го режиму процесу перегонки. Він враховує ту умову, що на практиці водяна па-

ра, яка видаляється з перегінного апарата, повністю не насичується парами ком-

понента, що відганяється. Тому практична витрата водяної пари завжди більша за 

теоретичну. 

 

4. ОСНОВНІ СХЕМИ РЕКТИФІКАЦІЇ 

4.1. Ректифікація подвійних сумішей 

У процесі періодичної ректифікації (рис. 12, а) суміш уміщують у куб 1, де 

нагрівають гріючою парою, яка проходить через змійовик 2. Пари компонентів 

надходять у колону 3, а з неї − в дефлегматор 6. Частина парів конденсується і 

стікає назад, у колону (флегма). Інша частина (дистилят) у вигляді пари або кон-

денсату надходить у холодильник 7 і виводиться з установки. У кубі НК у вигляді 

пари видаляється з рідкої суміші − відбувається вичерпування суміші. У колоні 

вміст НК у парах стає ще більший − відбувається зміцнення парів. Коли досягають 

необхідного складу суміші, операцію закінчують і залишок виділяють з куба. 

Під час безперервної ректифікації (рис. 12, б)суміш подають в середню час-

тину колони (у тарілчастих колонах − на живильну тарілку 4) через теплообмін-

ник 8, що обігрівається залишком (або гріючою парою). Частина колони 3 нижче 
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точки введення суміші являє собою вичерпну колону. Частина колони 5 вище то-

чки введення суміші − зміцнювальну колону. З вичерпної колони рідина стікає в 

кип'ятильник (куб) 1, що обігрівається гріючою порою через змійовик 2. У кип'я-

тильнику утворюються пари, що піднімаються вгору по колоні; залишок постійно 

відводиться з куба. Пари зі зміцнювальної колони надходять у дефлегматор 6, із 

якого їх частина повертається в колону у вигляді рідини (флегми), інша частина 

(дистилят) − у вигляді пари або рідини направляється в холодильник 7, після чого 

виводиться з установки. 

 
Рис. 12. Схеми ректифікаційних установок для розділення подвійних 

сумішей: а − періодичної дії, б − безперервної дії: 

1 − куб; 2 − змійовик; 3 − вичерпна колона; 4 − живильна тарілка;         

5 − зміцнювальна колона; 6 − дефлегматор; 7 − холодильник; 8 − попе-

редній підігрівник 

Переваги безперервної ректифікації порівняно з періодичною − більш прос-

те обслуговування; широкі можливості для автоматизації процесу; більш висока 

продуктивність устаткування; менші витрати тепла, можливе використання тепла 

залишку на підігрів вихідної суміші. 

 

4.2. Ректифікація багатокомпонентних сумішей 

 
Рис. 13. Схеми ректифікаційних установок для розділення потрійних 

сумішей 
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Періодична ректифікація здійснюється в одній колоні шляхом послідовного 

добору фракцій. Разом із фракціями, що містять чисті продукти, виходить багато 

проміжних фракцій, що містять їх суміші різного складу. Проміжні фракції під-

дають окремій переробці, що дуже ускладнює процес. 

Установки для безперервної ректифікації складаються з декількох колон. У 

кожній колоні відокремлюється одна зі складових частин суміші або вона розді-

ляється на більш прості за складом суміші, з яких у інших колонах виділяються 

окремі компоненти. 

Кількість колон в установці на одиницю менша числа компонентів у вихід-

ній суміші. Для розділення потрійної суміші потрібні дві колони. За одним спосо-

бом здійснення процесу (рис. 13, а) у першій колоні 1 відганяється НК, а залишок 

− суміш СК (компонент із середньою температурою кипіння) і ВК − переходить у 

другу колону 2, де розділяється на компоненти. За іншим способом (рис. 13, б) у 

першій колоні 1 відганяється суміш СК і НК, яка потім розділяється на другій ко-

лоні 2, а ВК переходить у залишок першої колони. 

 

4.3. Основні типи ректифікаційних колон 

У насадкових ректифікаційних колонах переважно використовують кільця 

Рашига розміром 25253 мм. Переваги таких колон − простота будови й обслу-

говування, а недолік − нерівномірний розподіл рідини по перетину колони, що 

може призвести до нечіткого розділення компонентів, особливо в разі великого 

діаметра колони. Діаметр насадкових ректифікаційних колон не перевищує 1 м. 

Барботажні колони найбільш поширені ректифікаційні апарати завдяки 

можливості розділення в них компонентів з будь-яким ступенем чіткості. Найчас-

тіше використовують колони з ковпачковими тарілками. Колони із сітчастими й 

провальними тарілками використовують для розділення незабруднених рідин в 

установках, що працюють з постійним навантаженням. 

Куб періодично діючої колони звичайно виготовляють у вигляді вертикаль-

ного або горизонтального котла зі змійовиком для обігріву. Ємність куба відпові-

дає кількості суміші, що переганяється за одну операцію. 

Куб безупинно діючої колони виконує функції кип'ятильника і використову-

ється для випаровування частини рідини, яка стікає вниз. У разі невеликих повер-

хонь теплообміну використовують кип'ятильники з обігрівом за допомогою змі-

йовика або горизонтальної трубчатки. У разі великих поверхонь теплообміну − 

виносні куби з природною циркуляцією теплоносія. 

Дефлегматори виготовляють у вигляді вертикальних або горизонтальних 

кожухотрубних теплообмінників. Найчастіше вода проходить по трубах, пари ру-

хаються в міжтрубному просторі, тому що його легше очистити від накипу. 

 

4.4. Матеріальний і тепловий баланси процесу безперервної 

ректифікації бінарної суміші 

Безперервна ректифікація проводиться в колонах, що влаштовані й працю-

ють так, як показано на рис. 14 і в табл. 1. 
Уздовж колони рухається G  кмоль/с пари і L кмоль/с рідини. На вході в 

будь-яку ділянку колони пара й рідина мають склад у1 і x1; на виході з ділянки − у2 
і x2. 
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Таблиця 1 

Функціональна будова ректифікаційної колони 

Частина колони Процес Рідина Пара 

Вичерпна колона 

(нижня ступінь рек-

тифікаційної коло-

ни) 

Вихідна суміш вводить-

ся в її верхню частину і 

взаємодіє в протитечії з 

парою, що піднімається 

з куба 

Приймає тепло пари; 

збіднюється НК, що 

з неї випаровується 

(вичерпування сумі-

ші), і збагачується 

ВК, що конденсуєть-

ся з пари 

Віддає рідині час-

тину свого тепла, 

збіднюється ВК, що 

з неї конденсується, 

і збагачується НК, 

що випаровується з 

рідини 

Зміцнювальна ко-

лона (верхній сту-

пінь ректифікацій-

ної колони) 

Пара з вичерпної коло-

ни взаємодіє в протите-

чії з флегмою, яка стікає 

вниз 

Відбувається пода-

льше збагачення рі-

дини ВК 

Відбувається пода-

льше збагачення 

пари НК (зміцнення 

пари) 

Куб (теплообмінник 

у нижній частині 

колони) 

За рахунок випарування частини залишку під дією тепла, що під-

водиться ззовні, утворюється пара. Куб єдина частина колони, ку-

ди підводитися тепло 

Дефлегматор (теп-

лообмінник у верх-

ній частині колони) 

Утворюється флегма за рахунок конденсації частини дистиляту, 

інша частина виводиться з колони в рідкому або пароподібному 

стані 

Рис. 14. Схема матеріального балансу ректификаційної колони: 

1 − зміцнювальна колона; 2 − вичерпна колона; 3 − куб; 4 − дефлегматор 
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У результаті ректифікації вихідна рідка суміш (F, кмоль/с) зі складом x роз-

діляється на дві частини, що виводяться з колони: дистилят (Р, кмоль/с) зі скла-

дом хР, збагачений НК, і залишок (W, кмоль/с) зі складом x, збагачений ВК. Части-

на дистиляту, що повертається на зрошення колони, називається флегмою (Ф, 

кмоль/с). Відношення кількості флегми до кількості дистиляту називається флег-

мовим числом: 

P

Ф
R =  .                                                   (4.1) 

Позначимо відношення кількості свіжої суміші до кількості дистиляту 

P

F
f =                                                      (4.2) 

Склад пари на виході з колони дорівнює складу поданої на зрошення флег-

ми: 

y2=x2=xр .                                                 (4.3) 

Склад пари, що надходить у вичерпну колону, і рідини, що витікає з неї, до-

рівнює складу залишку 

y1=x1=x .                                                (4.4) 

Точки, що відповідають концентраціям xр і x лежать на діагоналі                   

y-x-діаграми. 

Для подальшого розгляду зробимо такі припущення: 

1. Молярна теплота випаровування (Дж/кмоль) обох компонентів однакова. 

2. Кожен кмоль пари, що скондесувалася, випаровує 1 кмоль рідини, унаслі-

док чого кількість парів, що піднімаються, і рідини, що стікає, по висоті кожної 

частини колони, не змінюються, іншим стає тільки їх склад. 

3. Вихідна рідка суміш подається в колону нагрітою до температури кипін-

ня; отже, у колоні не витрачається тепло на її нагрівання. 

4. У процесі конденсації пари в дефлегматорі її склад не змінюється, тобто 

склад пари аналогічний складові дистиляту хР. 

5. У процесі випаровування рідини в кубі її склад не змінюється, тобто 

склад пари, що утворився, аналогічний складові залишку xW. 

Матеріальний баланс 

Виходячи з функціональної будови колони й принципу її роботи (рис. 14 і 

табл. 1) можна записати рівняння матеріального балансу для парової та рідкої фаз 

(табл. 2). 

Таблиця 2 

Рівняння матеріального балансу ректифікаційної колони 

 Баланс за парою Баланс за рідиною 

Зміцнювальна колона G=Ф+P=P(R+1)    (4.5) L=Ф=PR             (4.6) 

Вичерпна колона G=Ф+P=P(R+1)    (4.7) L=Ф+F=P(R+f)  (4.8) 

Баланс за всією сумішшю F=P+W                          (4.9) 

Баланс за НК FxF=PxP+WxW                    (4.9′) 

Для розрахунку колони необхідно знати рівняння двох робочих ліній, які 

відповідають обом її частинам. Щоб їх вивести треба скласти матеріальний баланс 

якої-небудь ділянки колони. Розглянемо перетин А−A у нижній або верхній час-

тині апарата. У цьому перетині склад пари −  у, а склад рідини −  х. 
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Складемо рівняння матеріального балансу за НК і обчислимо за допомогою 

них рівняння робочих ліній процесу ректифікації для частин апарата, розташова-

них вище перетину А−А 

Gy+Lx2=Gy2+Lx;             )( 22 xx
G

L
yy −−=                       (4.10) 

нижче перетину А−А 

Gy1+Lx=Gy+Lx1 ;            )( 11 xx
G

L
yy −−=                        (4.11) 

Підставляючи в (4.10) і (4.11) значення L, G з табл. 2, і застосовуючи (4.3) і 

(4.4), виведемо рівняння робочих ліній (табл. 3). 

Таблиця 3 

Схема виведення рівнянь робочих ліній ректифікаційної колони 

 Вичерпна колона Зміцнювальна колона 

Підстановки G=P(R+1);L=P(R+f); y1=x1=x G=P(R+1);  L=PR;  y2=x2=xр 

Рівняння робочих 

ліній ректифікації 
)xx(

G

L
yy 11 −−=    (4.11) )xx(

G

L
yy −−= 22  (4.10) 

Рівняння робочих 

ліній колон 
Wx

R

f
x

R

fR
y

1

1

1 +

−
−

+

+
=  (4.13) 

11 +
+

+
=

R

x
x

R

R
y P   (4.12) 

За умов роботи апарата робоча лінія зміцнювальної колони проходить через 

точку з абсцисою х=хP, що відповідає складу дистиляту. Підставивши це значення 

в рівняння (4.12), одержимо у=хР. Тобто ця лінія проходить через діагональ у–х-

діаграми (точка С' на рис. 16). З рівняння (4.12) випливає, що тангенс кута нахилу 

робочої лінії 
1+

=
R

R
tg , а відрізок, що відтинається на осі ординат, дорівнює 

1+
=

R

x
b

p
. 

Рис.15. Схема руху пари й 

рідини на ділянці ректифі-

каційної колони 

Рис. 16. Робочі лінії ректифікаційної 

колони: 

А’B’ –вичерпної колони; B’C’ − змі-

цнювальної колони 
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Робоча лінія вичерпної колони проходить через точку з абсцисою х=xW, що 

відповідає складу залишку. Підставивши це значення в рівняння (4.13), одержимо 

у=xW. Тобто ця лінія також проходить через діагональ у–х-діаграми (точка А' на 

рис. 16). 

Щоб знайти абсцису точки В', у якій робоча лінія вичерпної колони перети-

нає робочу лінію зміцнювальної колони, прирівняємо праві частини (4.12) і (4.13) 

і розв’яжемо отримане рівняння відносно x, застосовуючи (4.2) і (4.9). У результа-

ті одержимо: x=xF. Тобто положення точки В' відповідає складу вихідної суміші 

хF. 

Таким чином, процедура побудови робочих ліній ректифікаційної колони на 

у–х-діаграмі полягає в наступному: 

1. На осі абсцис відкладають точки А, В і С, що відповідають складу залиш-

ку xW, суміші xF і дистиляту хP. 

2. Через ці точки проводять вертикалі. 

3. Залежно від прийнятого флегмового числа R на осі ординат відкладають 

відрізок 0D довжиною 
1+

=
R

x
b

p
. 

4. З'єднують точки D і С′ (перетин вертикалі СС′ з діагоналлю) прямою DC'. 

5. Точку В' перетину прямої DC' з вертикаллю ВВ′ з'єднують із точкою А' 

перетину вертикалі АА' з діагоналлю. 

Одержаний відрізок В'С − робоча лінія зміцнювальної колони, відрізок А'В' 

− робоча лінія вичерпної колони. 

Вибір флегмового числа 

При R→∞ робоча лінія збігається з діагоналлю і відрізок b перетворюється 

на нуль. Це означає, що дистилят не відбирається і колона працює «на себе». Та-

кий режим роботи не доцільний. 

Якщо зменшувати флегмове число, робоча лінія колони послідовно буде 

займати положення ABC, АВ'С, АВ"С тощо (рис. 17, а). 

 
Рис. 17. Графічне визначення мінімального флегмового числа 

Процес ректифікації може відбуватися тільки, якщо рушійна сила процесу 

(відрізки ординат між лінією рівноваги й робочою лінією) позитивна, тобто у*>у. 

Положення робочої лінії АВ'"С, при якому вона виходить за лінію рівноваги не-

можливе, тому що при цьому у<у*. Тому крайнім положенням робочої лінії буде 
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лінія АВ''С, що стосується лінії рівноваги точці В", яка відповідає мінімальному 

флегмовому числу Rmln. 

Як випливає з графіка, тангенс кута нахилу робочої лінії дорівнює: 

FP

FP

xx

yx
tg

−

−
=  .                                            (4.14) 

Знаючи, що 
1min

min

+
=

R

R
tg , одержимо рівняння для розрахунку мінімального 

флегмового числа: 

FF

FP
min

xy

yx
R

−

−
=  .                                           (4.15) 

У цьому рівнянні уF − склад пари, рівноважний із хF. 

Величину Rmin можна визначити графічно (рис. 17, а), Для цього на y−x-

діаграмі проводять пряму СЕ і вимірюють відрізок b0, що відмежовується нею на 

осі ординат. Знаючи, що 
1+

=
R

x
b

p
, знаходимо Rmin так: 

1
0

−=
b

x
R P

min  .                                             (4.16) 

Для деяких сумішей лінія рівноваги має частково ввігнуту форму (рис. 17, 

б). У цьому випадку пряму СЕ треба провести через точку С як дотичну до лінії 

рівноваги. 

У випадку мінімального флегмового числа ректифікація можлива, але в ре-

зультаті того, що в точці В" рушійна сила дорівнює нулю (у=у*), буде потрібна 

колона нескінченної висоти. Зі збільшенням флегмового числа рушійна сила ма-

сопередачі зростає, необхідна висота колони та її вартість зменшуються. У той 

час зі збільшенням R зростає витрата тепла на випаровування флегми. Найвигід-

ніше флегмове число, при якому загальні витрати мінімальні, обчислюють шля-

хом техніко-економічних розрахунків. Звичайно беруть значення робочого флег-

мового числа R=(1,2÷2,5)Rmln. Відношення робочого флегмового числа до мініма-

льного називається коефіцієнтом надлишку флегми. 

Тепловий баланс 

Складемо рівняння теплового балансу ректифікаційної колони згідно з поз-

наченнями, наведеними на рис. 18 (табл. 4). 

Таблиця 4 

Тепловий баланс ректифікаційної колони 

Прихід тепла, Вт Витрата тепла, Вт 

Підводиться в куб Q Із парою, що виходить з апарата GI 

Із сумішшю FiF Із залишком WiW 

З флегмою ФiФ Втрати в навколишнє середовище Qвтр. 

Q+FiF+ФiФ=GI+WiW+Qвтр  .                               (4.17) 

Тут iF, iW, iФ − ентальпія суміші, залишку й флегми (Дж/кмоль), що дорів-

нює добутку відповідних молярних теплоємкостей (Дж/кмол град) на температу-

ру рідин: 

iф=СФtф;  iW =СWtW;  iF=CFtF ; 



 

 21 

I − ентальпія парів (Дж/кмоль), якщо в ко-

лону надходить флегма при температурі її кипін-

ня, тоді: 

I=iФ+rФ , 

де rФ − теплота випаровування флегми, 

Дж/кмоль. 

Для розрахунку теплоємкостей і теплот 

випаровування сумішей застосовують правило 

змішування: 

С=СНКx+СВК(1-х) , 

r=rНКx+rBK(1-x) , 

де СНК і СВК—молярні теплоємності ком-

понентів НК і ВК, Дж/кмоль∙ град; 

rНК і rВК — теплоти випару НК і ВК, 

Дж/кмоль. 

Виразимо рівняння (4.17) через величини 

потоків, що виводяться з колони. Для цього замі-

нимо F=P+W, G=PR+P і Ф=PR і розв’яжемо 

(4.17) відносно Q: 

 

Q = PR(I-iФ) + P(I-iF)    + W(iw-iF)   + Qвтр. , 

Q = PRrФ  + P(I-iF)    + W(iw-iF)   + Qвтр. .      (4.18) 
Прихід тепла 
в кубі 

Витрата тепла 
на випарову-
вання 
флегми 

Витрата тепла 
на випарову-
вання дисти-
ляту 

Витрата те-
пла на на-
грівання за-
лишку 

Втрати в 
навколишнє 
середовище 

У дефлегматорі відбувається часткова або повна конденсація парів, що над-

ходять із колони. У разі часткової − конденсується частина парів, необхідна для 

утворення флегми, а інша частина виділяється з дефлегматора у вигляді пароподі-

бного дистиляту. Теплове навантаження дефлегматора становить 

Qдеф.=Ф(I-iФ)=PRrФ .                                      (4.19) 

У випадку повної конденсації в дефлегматорі конденсуються всі пари, що 

надходять у нього. Частина отриманого конденсату повертається в колону у ви-

гляді флегми, інша частина виділяється у вигляді дистиляту. Теплове наванта-

ження дефлегматора 

Qдеф.=(Ф+Р)(I-iФ)=P(R+1)rФ .                               (4.20) 

4.5. Особливості розрахунку ректифікаційних колон 

Безперервна ректифікація 

Розрахунок ректифікаційних колон здійснюють так само, як будь-якого ма-

сообмінного апарата для системи рідина−газ (див. розділ курсу "Основи теорії ма-

сообмінних процесів"). Однак варто враховувати такі особливості: 

• унаслідок зміни температури об’єм парів по висоті колони змінюється при 

незмінній їх кількості; 

• кількість рідини, яка стікає, в нижній частині колони більша, ніж у верх-

ній. 

Рис. 18. Схема теплового 

балансу ректифікаційної ко-

лони: 

1 − колона; 2 − куб;             3 

− дефлегматор 
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У разі взаємодії пари й рідини відбуваються одночасно два процеси масопе-

редачі: 

• випаровування НК із рідкої фази й перехід у парову фазу з рушійною си-

лою (y*−у); 

• конденсація ВК із парової фази й перехід його в рідку фазу, оскільки 

вміст ВК у паровій фазі (1-у) вищий за рівноважний (1-у*), рушійна сила цього 

процесу дорівнює (1-у)-(1-у*)=у*−у. 

Таким чином, рушійна сила обох процесів однакова і дорівнює (у*−у). На 

x−y-діаграмі вона зображена відрізком вертикалі між лінією рівноваги й робочою 

лінією. 

У процесі ректифікації тангенс кута нахилу k дотичної до лінії рівноваги 

зменшується зі зростанням вмісту НК у суміші. Відповідно до рівняння 

LG

k

K 
+


=

11
 це зумовлює підвищення коефіцієнта масопередачі К із висотою ко-

лони. 

Щоб визначити діаметр насадкової колони, треба знайти мінімальне значен-

ня оптимальної швидкості в декількох точках її висоти. 

Для насадкових колон при швидкостях парів нижчих режим підвисання рі-

дини висоту одиниці перенесення визначають за формулами для насадкових абсо-

рберів. Найбільше значення коефіцієнта масопередачі досягається при оптималь-

ній швидкості парів, що відповідає початку підвисання. Ця швидкість змінюється 

з висотою колони відповідно до зміни масових швидкостей пари й рідини та їх гу-

стини. 

Періодична ректифікація 

Під час періодичної ректифікації в колоні відбувається тільки зміцнення па-

рів, тому всій колоні відповідає одна робоча лінія. 

Склад рідини в кубі безупинно змінюється від xF, до xW. Внаслідок цього 

необхідне для розділення суміші число одиниць перенесення згодом збільшуєть-

ся. 

 
Рис. 19. Розрахунок періодичної ректифікації: 

а − при постійному флегмовому числі; б − при постійному складі дистиляту 

У реальній колоні число одиниць перенесення (наприклад, кількість тарі-

лок) змінювати не можна. Тому, якщо флегмове число постійне (R=const), у про-

цесі ректифікації змінюється склад дистиляту − він збіднюється НК. Оскільки 
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флегмове число не змінюється, кут нахилу робочої лінії теж залишається без змі-

ни (рис. 19, а). Точка С перетину робочої лінії з діагоналлю діаграми зсувається 

вниз, у бік складу залишку xW. 

Щоб забезпечити постійний склад дистиляту (хP=const) у процесі ректифі-

кації, треба збільшувати флегмове число від R1 (початковий момент) до R2 (кінце-

вий момент). При цьому точка С перетину робочої лінії з діагоналлю залишається 

нерухомою, а кут нахилу робочої лінії збільшується. 

При обох варіантах перебігу процесу число одиниць перенесення не зміню-

ється. 

У ході розрахунку періодичної ректифікації при R=const флегмове число та 

число одиниць перенесення (або число тарілок) визначають звичайним способом 

− або для початкового моменту (за заданими xP1 і xF), або для кінцевого (за зада-

ними хP2 і xW). Потім задають декілька проміжних значень хP, будують проміжні 

положення робочої лінії і, вписуючи для кожного з них знайдене раніше число 

одиниць перенесення, визначають склад xW рідини в кубі, що відповідає прийня-

тому значенню хP. Кількість залишку визначають за рівнянням 

 −
=

F

W

x

x P xx

dx

W

F
ln  .                                            (4.21) 

Потім на підставі рівняння матеріального балансу, визначають середній 

склад дистиляту 

P

WxFx
x WF

P

−
=  .                                             (4.22) 

У процесі розрахунку періодичної ректифікації при хP=const звичайним 

способом визначають флегмове число та число одиниць перенесення (або число 

тарілок) для кінцевого моменту ректифікації. Після цього задають декілька мен-

ших значень R, будують відповідні положення робочої лінії і, вписуючи для кож-

ного положення знайдене раніше число одиниць перенесення, визначають склад 

xW рідини в кубі, що відповідає прийнятим значенням R. Потім знаходять середнє 

флегмове число 

−
=

F

W

x

xWF

ñð Rdx
xx

R
1

 .                                         (4.23) 
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