
НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА 

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ 

ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ 

ТОМ LXII 

2015 г. 

 SCIENTIFIC WORKS OF 

UNIVERSITY OF FOOD 

TECHNOLOGIES 

VOLUME LXII 

2015 
 

 

 

ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕН МОДЕЛ НА ПРОЦЕСА ДЕСТИЛАЦИЯ НА 

ВИНОМАТЕРИАЛИ ЧРЕЗ  ПЕРИОДИЧЕН АПАРАТ С ТРИ 

ДЕФЛЕГМАТОРА 

 
Мирослав Гинев, Панко Митев, Николай Стоянов, Стефчо Кемилев  

Университет по хранителни технологии, Пловдив 

 

Physical-mathematical model of the process distillation of wine materials using 

batch distillation apparatus with three reflux condensers 
 

Miroslav Ginev, Panko Mitev, Nikolay Stoyanov, Stefcho Kemilev, 

University of food technologies, Plovdiv 

 
Abstract 
Apparatuses for batch distillation are used mainly for the production of high-quality alcoholic beverages. The 

distillation process in these devices is portable and its description is quite complicated especially when it is 
gradual reflux. To simulate the process of distillation an algorithm has been developed by a computer program 
that can calculate the changes at any time in the basic parameters that characterize the process. 
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Въведение 

В последните години се наблюдава завишен 

интерес на потребителите към консумацията на 

висококачествени продукти. Това се отнася до 

голяма степен и за производството на 

високоалкохолни напитки. Все повече се цени 

производството на напитки, които макар и с по-

висока себестойност предлагат на консуматорите 

нещо различно, нещо уникално. За производство 

на такъв вид напитки се използват основно 

апарати за периодична дестилация. В сравнение с 

апаратите за непрекъсната дестилация, този тип 

дестилация обуславя дестилати  с по-богат 

ароматичен и вкусов профил.  
Процесът на дестилация с периодични апарати 

с постепенна дефлегмация е нестационарен, тъй 

като се характеризира с непрекъсната промяна на 

условията при които се осъществява. От една 

страна се променя количеството и алкохолното 

съдържание на кипящия изходен материал. Тази 

промяна зависи от количеството и алкохолното 

съдържание на изпарения продукт и от 

количеството и алкохолното съдържание на 

върнатите флегми. От друга страна в зависимост 

от алкохолното съдържание  на кипящия продукт 

се променя и съотношението на алкохола в 

течността и парите над тях (коефициентът на 

изпарение). За да се  опише процесът могат да се 

използват диференциално-интегрални уравнения, 

известни от литературата [1], но при наличието 

на повече от един дефлегматор задачата много се 

усложнява.  

Целта на настоящата работа е да се 

разработи алгоритъм с  компютърна програма, 

която да изчислява във всеки един момент 

изменението на основните параметри, които 

характеризират този процес. 

Материали и методи 

 За описването на процеса периодична 

дестилация с три дефлегматора е използвана 

стандартна блок схема с циклични алгоритми. 

При създаване на програма за осъществяване 

на този алгоритъм е използван езика  C Sharp 

C#. Това е алгоритмичен език за 

програмиране, с който лесно се описват 

логическите операции.  

Резултати и обсъждане 

Процесът на периодична дестилация с три 

дефлегматора [5] е илюстриран на фиг.1. В 

дестилационния резервоар (ДР)  е поставена 

изходната водно-алкохолната смес G. След 

загряване до температурата на кипене се отделят 

водно-алкохолни пари dG, които преминават 

последователно през трите дефлегматора ДФ1, 

ДФ2 и ДФ3. От тези дефлегматори се отделят 

съответно флегмите F1, F2 и F3. Дестилатните 
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пари ,  които продължават след всеки 

дефлегматор  са съответно dG1, dG2 и dG3. 

Последните  всъщност са  парите, които след 

като се втечнят и охладят в  охладителя,  

представляват изтичащия дестилата  dD, чието 

общо натрупано количество e D.          

ДФ1 ДФ2 ДФ3

dGi

F1i F2i F3i

dG1i dG2i dG3i

dDi

Fi

G

D

ДР

O-л

Фиг. 1.Технологична схема на дестилационен апарат  

 

За да се създаде компютърен модел, процесът 

на дестилация се разглежда в идеални условия. 

Не се отчита инертността на системата, както и 

всички загуби при масообменните и 

топлообменни процеси по време на целия цикъл. 

На фиг.2 е представена блок-схемата на 

програмата, която осъществява необходимите 

изчисления за да се определи количеството и 

алкохолното съдържание на получения дестилат. 

Изходните данни, които трябва да бъдат 

въведени са: количеството на ферментиралия 

разтвор Gо, алкохолното му съдържание  Хо, 

флегмовите числа f1 , f2 и f3 , съответно за първия, 

втория и третия дефлегматор, както и 

коефициентът К, който да отчита степента на 

оползотворяване на наличния алкохол във 

ферментиралия разтвор. Следва определяне на 

количеството на издигащи се пари dG1 , които се 

задава като част от цялото количество (примерно 

1/1000). От материалния баланс се изчислява 

количеството материал G1, останал в 

дестилационния резервоар. 

 

G1 = Go – dG1                                                                             (1) 

 

Следва определянето на алкохолното 

съдържание Х1 на материала G1. За целта 

изходното алкохолно съдържание Хо се намалява 

минимално ( в случая с 1/1000). На база 

полученото алкохолно съдържание Х1 от 

предварително зададена таблица се намира 

равновесното алкохолно съдържание Y1 на dG1. 

Следва определяне на общото алкохолно 

съдържание А1, което се сравнява с началното Ао 

и при наличие на отклонение повече от 0,1% 

цикълът се повтаря вече с променено алкохолно 

съдържание на Х1. Когато  условието е изпълнено 

следва, че алкохолните съдържания Х1 и  Y1 са 

коректно установени.  
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Go,  xo, f 1, f 2, f 3, k

G1, dG1, Ao,

x1= xo.(1 - n/1000)
x1  y1

A1= G1.x1+dG1.y1

A1- Ao Ao/1000

x1, y1

F11, dG11,

x(F1)1

x(F1)1= y1.(1 - n/1000)
y(dG1)1

A(F1)1= F11.x(F1)1+dG11.y(dG1)1

A(F1)1- dG1.y1     dG1.y1/1000

x(F1)1 , y(dG1)1

x(F2)1

x(F2)1= y(dG1)1.(1 - n/1000)
y(dG2)1

A(F2)1= F21.x(F2)1+dG21.y(dG2)1

A(F2)1- dG11.y(dG1)

      dG11.y(dG1)1/1000

x(F2)1 , y(dG2)1

x(F3)1

x(F3)1= y(dG2)1.(1 - n/1000)
y(dG3)1

A(F3)1= F31.x(F3)1+dG31.y(dG3)1

A(F3)1- dG21.y(dG2)

      dG21.y(dG2)1/1000

F21, dG21,

F31, dG31,

да
да

не

не

не

да

n +1

n +1

Фиг. 2. Блок схема на програма за изчисление на периодична дестилация с три 

дефлегматора 
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=

x(F3)1 , y(dG3)1

D1 =dG31

A(D1) =dG31.y(dG3)1

D =   dG31

A(D) =   dG31.y(dG3)1

|k.Ao -A(D)| < k.Ao/1000
G1= G1+ F11 +F21+F31

x1= [G1.x1+ F11.x(F1) +F21.x(F2)+F31.x(F3)]/G1

Изход

да

не

Фиг. 2. Блок схема -продължение 

 

 

От системата уравнения (2) следва определяне 

на флегмата F1 и продължаващите пари dG11 от 

първия дефлегматор ДФ1. 

 

dG1 = F1 + dG11                                                                             (2) 

f1 = F1/ dG11   

 

Следва определяне на алкохолното 

съдържание Х(F1) на флегмата и Y(dG11) на 

парите след дефлегматора. Процедира се както 

при дестилационния резервоар, с тази разлика, че 

за намиране на алкохолното съдържание на 

флегмата Х(F1) се изхожда от това на dG1. Прави 

се отново алкохолен баланс и цикълът се повтаря 

до отклонение 0,1%.  

За втория и третия дефлегматор изчисленията 

са идентични. Когато искаме да елиминираме 

някой от дефлегматорите просто в началото 

задаваме флегмово число равно на нула. 

От последния дефлегматор дестилатните пари 

dG31  се натрупват като дестилат със съответното 

си алкохолно съдържание . Прави се проверка за  

 

 

 

 

 

оползотворяване на алкохола с предварително 

зададения коефициент К. Ако е изпълнено 

условието цикълът на цялата програма  завършва.  

Ако не е изпълнено условието започва втория 

цикъл на цялата програма, при което ще се 

промени количеството на изходния продукт G1 , 

към което ще се прибавят флегмите F1, F2 и  F3. 

Преизчислява се и новото му алкохолното 

съдържание Х1 и цялата програма се повтаря 

докато в крайна сметка се изпълни и условието за 

оползотворяване на алкохола. 

 

Заключение 
Разработен е алгоритъм с  компютърна 

програма, която да изчислява във всеки един 

момент изменението на основните параметри на 

процеса периодична дестилация с три 

дефлегматора.  

С помоща на този симулативен модел ще 

може да се изучава, управлява и насочва 

процесът в желано от нас направление 
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