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Дослідження процесу низькотемпературної конверсії оксиду
вуглецю (ІІ) водяною парою на реакційній суміші, яка

за складом сухого газу моделює промислову

Одним з шляхів зменшення енерговитрат у виробництві аміаку є зниження
надлишку водяної пари на ступенях конверсії СО. Це можливо досягти
зменшенням подачі водяної пари у «голові» технології азотоводневої суміші.

Проте, такий шлях зниження собівартості азотоводневої суміші (АВС) для
синтезу аміаку передбачає, окрім термодинамічного підтвердження, наявність
кінетичних рівнянь середньо – та низькотемпературних конверсій (СТК та
НТК), у т. ч. і за менших надлишків водяної пари на відповідному ступені.

Мета роботи: одержання експериментальних даних конверсії СО на
низькотемпературному каталізаторі на газі, який за складом сухого газу
моделює промисловий, з метою подальшого уточнення кінетичних і
адсорбційних констант розробленого раніше кінетичного рівняння.

Експерименти по впливу температури, часу перебування ( 0,
,
R

P t ), та n
проведені в проточному, близькому до ізотермічного, реакторі при
Рабс = 0,15 МПа в кінетичній області на каталізаторі СНК-2 фракції
0,70÷1,0 мм [1].

Склад вихідного сухого газу, % об.: СО = 3,3; СО2 = 15,0; Н2 = 60,5;
N2 = 21,2 [2]. Для n (0,22; 0,31; 0,44 і 0,57) досліджували вплив 0

,P t та t.
Установлено, що при збільшенні температури (в інтервалі (180–210) оС), часу
перебування та n ступінь перетворення СО ( CO

eX ) збільшується. Характер зміни

CO
eX від 0

,P t та t практично однаковий для всіх n. Одержані дані будуть
використані для уточнення кінетичних і адсорбційних констант кінетичного
рівняння реакції (1) і для оцінки його адекватності експериментальним даним.
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