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Рисунок. Годограф комплексного сопротивления сплава алюминия Д16
с пигментированным покрытием. Продолжительность испытаний, сутки:

0 (1), 7 (2), 14 (3), 21 (4)

Полученные результаты использованы для оптимизации составов пиг-
ментированных эпоксидных покрытий на сплаве алюминия.
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Компоненти природного газу (СН4, С2Н6, С3Н8, і-С4Н10, СО2, H2S, N2, ін.) з
водою при високих тисках і порівняно низьких температурах утворюють криста-
логідрати, які описуються загальною формулою M·nH2O (n – перемінна величина
коливається в межах 5,75–19 залежно від структури гідрату і молекули газу-
гідратоутворювача М). Природний газ – це суміш різних газів, тому компоненти
природного газу утворюють змішані гідрати. Температура утворення гідратів за-
лежить від складу природного газу та його тиску. Чим вище тиск, тим вища тем-
пература утворення та існування гідратів.

Кристалогідрати, які утворюються при видобуванні, промисловій підгото-
вці та транспортуванні природного газу, у вигляді сніжинок відкладаються на
стінках стволів свердловин, трубопроводів, арматури, чим знижують їх пропуск-
ну здатність, аж до повного припинення проходження газу. Для запобігання
утворення гідратів або їх руйнування найбільш ефективне використання (впорс-
кування) метанолу.

Сучасні технології метанолу з природного газу, ін. вуглеводнів багатоста-
дійні з великими питомими вкладеннями; передбачають високу кваліфікацію пе-
рсоналу, тощо. Тому метиловий спирт виробляють на спеціалізованих підприєм-
ствах, як правило, віддалених від об’єктів видобування та транспортування при-
родного газу. При цьому витрати на транспортування отруйного, вибухонебезпе-
чного метанолу на газове або газоконденсатне родовище можуть зрівнюватися з
ціною метанолу на хімічному підприємстві, яке його виробляє. За таких обставин
перспективним є виробництво метанолу неповним окисленням природного газу
киснем повітря безпосередньо на об’єкті нафтогазового комплексу, яке простіше
за технологією та апаратурним оформленням. Сировиною служать повітря та
стиснений природний газ родовища.

Реакції некаталітичного окиснення вуглеводнів, у т.ч. неповного, киснем
(киснем повітря) є радикально-ланцюговими реакціями з виродженими розгалу-
женнями. Продуктами неповного окиснення є метанол, формальдегід, етиловий
спирт, ацетон, органічні кислоти СО, Н2, СО2, Н2О. Найбільш суттєво на вихід
метанолу впливають тиск, температура окиснення та концентрація кисню у вихі-
дній суміші (природний газ – повітря; природний газ – кисень).

У даній роботі, на ґрунті раніше розроблених макромеханізму та термокі-
нетичної моделі неповного окиснення метану під тиском [1] розрахунками на
ПЕОМ: проаналізовані різні варіанти компонування та режимів роботи реактор-
ної системи, вибрана оптимальна двоступенева з проміжним відбором тепла реа-
кції в котлі-утилізаторі (рис. 1); визначені оптимальні температура підігріву реа-
кційного природного газу (РПГ) на вході на перший ступінь окиснення та темпе-
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ратура подачі реакційної суміші на другий ступінь окиснення. Це дасть змогу (за
стаціонарних умов роботи реакторного вузла) не витрачати додатково енергоно-
сії на підтримку теплового режиму цього вузла, як-то ТПГ, ВРГТ, ГД (див. рис.
1), у т.ч. і на підігрів вихідного РПГ.

РПГ – реакційний природний газ; ТПГ – топковий природний газ; ГД – гази дегаза-
ції; ВГУТ – відхідний газ установки топковий (частина газу сепарації).

1- рекуперативний теплообмінник; 2 – підігрівник пусковий вогняний; 3 – реактор I-
го ступеня окиснення; 4 – блок компресорних машин повітря; 5 – котел-утилізатор;

6 – реактор II-го ступеня окиснення

Рисунок 1 – Принципова схема реакторного вузла отримання метанольного продук-
ту-сирцю (МП-С) неповним окисненням природного газу киснем повітря

Утилізація надлишкового тепла реакцій окиснення дозволить виробляти в
реакторній системі водяну пару енергомісткістю еквівалентній 9100 МДж на 1 т
метанольного продукту-інгібітора гідратоутворення.
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