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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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Проведенные нами рентгенофазовые исследования строительной кера-
мики показали, что больше всего снижается качество из-за солевых отложе-
ний на ней, основную часть которых составляет сульфат кальция.

Для нейтрализации сульфата кальция предлагаются соединения бария.
Для выбора соединений бария исследовано строение трехкомпонентных вза-
имных систем, включающих катионы Са и Ва и анионы SO4, OH, Cl, F.

С целью определения оптимальной химической добавки для уменьше-
ния высолов в виде CaSO4, находящегося в сырьевых компонентах, проведе-
на термодинамическая оценка твердофазовых реакций с участием различных
солей бария с сульфатом кальция.

Результаты термодинамических расчетов изменения свободной энергии
Гиббса показали, что вероятным является протекание реакций сульфата
кальция с карбонатом, гидроксидом и фторидом бария, а хлорид бария не
реагирует с сульфатом кальция.

Сосуществующими до 1300 К являются следующие пары фаз: CaCO3 -
BaSO4, Ca(OH)2 - BaSO4, ВaCl2 - СaSO4, CaF2 - BaSO4.

Проведена оценка минимальной температуры появления расплава в
трехкомпонентных сечениях тройных взаимных систем: Са, Ва // SO4, Cl; Са,
Ва // SO4, F.

Установлено, что соли бария: ВаСО3, Ва(ОН)2, ВаF2 могут использо-
ваться для нейтрализации СаSО4, находящего в исходных керамических сме-
сях с целью предотвращения высолов на поверхности строительной керами-
ки.

Установлено, что в системе Са, Ва // SO4, Cl сульфат кальция не реаги-
рует с хлоридом бария, присутствует в двух элементарных треугольниках,
имеет значительную (около 80 %) область первичной кристаллизации, что
свидетельствует о его высокой стабильности в этой системе.

В системе Са, Ва // SO4, F сульфат кальция реагирует с фторидом ба-
рия, присутствует только в одном элементарном треугольнике, область его
первичной кристаллизации значительно меньше (< 20 %), что свидетельству-
ет о низкой стабильности CaSO4 в этой системе. Однако высокая температура
эвтектик в тройных (CaF2 - ВaF2 - BaSO4, CaF2 - BaSO4 - СaSO4) и двухкомпо-
нентных сечениях не будет способствовать спеканию лицевой керамики с
температурой обжига 1220-1270 К.

В системах Са, Ва // SO4, CO3 и Са, Ва // SO4, OН сульфат кальция реа-
гирует с карбонатом и гидроксидом бария, присутствует только в одном эле-
ментарном треугольнике и его стабильность в этих системах незначительна.
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Таким образом, для нейтрализации сульфата кальция в массы для изготовле-
ния лицевой керамики предлагается вводить карбонат и гидроксид бария.
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Сучасний розвиток вітчизняної медичної галузі потребує нових розро-
бок в сфері біосумісних скломатеріалів. Зростаючий інтерес до біотекол та
покриттів на їх основі за останні роки пояснюється високими фізико-
технічними показниками конструкційної склокераміки. Біостекла розгляда-
ються як сучасний клас остеосумісних матеріалів для кісних імплантатів з
регульованою швидкістю біодеградації [1].

При розробці нових матеріалів для медичних цілей однією з головних
властивостей є біосумісність матеріалу з живою тканиною. Біосумісність та
необхідні міцнісні показники забезпечують закріплення синтезованого ім-
плантату в м’яких тканинах та зчеплення з твердою тканиною [2].

Метою даної роботи з’явилось синтез біоактивних стекол в системі
Na2O-P2O5-CaO-SiO2 та встановлення механізму їх розчинності.

Для визначення області існування стекол, які можна використати  для
синтезу біосумісних матеріалів в вищезазначеній  системі було обмежено об-
ласть та синтезовано 11 складів модельних стекол. За характером наявності
кристалічної фази після варіння дослідні стекла можна розподілити на прозо-
рі, опалесцентні та знепрозорені стекла.

Для встановлення механізму розчинності було досліджено поведінку
дослідних стекол в органічному середовищі (плазма крові людини), та в роз-
чинах, що імітують органічне середовище (фізіологічний розчин та розчин
Рінгера). Показником ступеня розчинності зразку є зміна його маси у фізіо-
логічному та органічному  середовищі. Дослідні біостекла можна вважати пе-
рспективним для подальших досліджень, спрямованих на реалізацію послі-
дуючих етапів механізму зрощування  біоситалу з кісткою
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