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Технологічна схема синтезу аміаку є циркуляційною, що передбачає введення свіжого 
газу, синтез і конденсацію аміаку, продувку системи з метою виводу інертних газів . При 
цьому частина всіх присутніх газів розчиняється в рідкому аміаку. 
 

 
Рис. 1. Схема матеріальних потоків в установці синтезу аміаку 

 
Велика кількість невідомих і змінних величин при розрахунку матеріального балансу 

згідно моделі [1] вимагає організації ітераційних циклів відносно кількох параметрів. Нами 
адаптовано алгоритм [2], який передбачає складання системи 13 рівнянь, що в свою чергу 
дозволяє отримувати шукані значення 13 параметрів матеріального балансу. Цей алгоритм 
реалізовано програмно на QBasic [3], а також в середовищі Visual Basic for Applications. З 
точки зору користувача отримано програмні продукти, що є  зручними для багатоваріантних 
розрахунків. Не кожний студент-хімік здатен запрограмувати такий складний розрахунок, 
але кожний п‘ятикурсник здатен зробити це в середовищі  MathCad. З метою отримання 
власного програмного продукту для рішення системи рівнянь студентами використається 
саме математичний пакет MathCad, який не вимагає спеціальних навичок програмування на 
відміну від пакетів, що потребують знань алгоритмічної мови. 

Алгоритм реалізується наступним чином: завдання вихідних даних, виконання 
попередніх розрахунків, завдання 13 початкових наближень, рішення системи 13 рівнянь з 13 
невідомими за допомогою операторів Given та Find, складання таблиць матеріального 
балансу для дев‘яти точок схеми матеріальних потоків. Важливо те, що реалізація цього 
розрахунку вимагає від студента поєднання знань і вмінь в технологічному і програмному 
аспектах. Отриманий програмний продукт може використовуватися в проектних розрахунках 
і для аналізу роботи реальної схеми синтезу. 

За браком місця тексти алгоритму і програми в середовищі MathCad не наведено, їх 
можна безкоштовно замовити за вказаною вище електронною адресою. 
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