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ДОСЛІДЖЕННЯ КОНВЕРСІЇ ОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ НА
МІДЬ-ЦИНК-АЛЮМІНІЄВОМУ КАТАЛІЗАТОРІ

Конверсія СО водяною парою

СО + H2O = CO2 + H2 + 41,13 кДж

є однією із стадій одержання технологічного газу у виробництві аміаку
при використанні як сировини природного і/або попутнього нафтового газів,
або легких фракцій нафтопереробки.

На другому ступені цієї стадії використовують низькотемпературні мі-
дьвмісні каталізатори. В Україні у теперішній час ТОВ «Зюд-Кети Алвиго
Кетелистс Украина» ( м. Сєвєродонецк) виробляють таблетований  мідь-
цинк-алюмінієвий каталізатор марки СНК-2 [1] з вмістом основних компоне-
нтів, % мас. на непрожарену речовину: CuO = 40,0±5,0; ZnO = 40,0±5,0; Al2O3
= 10,0±2,0.

Мета досліджень: визначення кінетичних і адсорбційних констант для
СНК-2 кінетичного рівняння конверсії оксиду вуглецю та оцінка його адек-
ватності експерименту. Задача даної роботи: відпрацювання алгоритму і ме-
тодики кінетичного експерименту на проточній установці, оснащеній інтег-
ральним, близьким до ізотермічного, реактором.

Кінетичні дослідження конверсії оксиду вуглецю і синтезу метанолу на
низькотемпературних мідьвмісних каталізаторах показують, що активність
цих каталізаторів за час досліджень зменшується, особливо за циклів нагріву-
охолодження [2, 3]. За даними Розовського – на порядок величини [3].

Для забезпечення відтворюваності активності даного каталізатора різних
завантажок нами передбачений попередній перевід товарного каталізатора у
«вихідний» стан, а для стабілізації активності даної завантажки (у реактор)
процес стабілізації відповідно термічною обробкою у середовищі повітря та у
потоці реакційної парогазової суміші.

При приготуванні вихідної сухої суміші із окремих газів (СО, СО2, Н2,
N2, ін.) неминуча наявність домішок кисню у цій суміші, що може призвести
до перегріву верхніх (лобових) шарів завантажки каталізатора,  а отже зни-
ження їх активності. Тому при проведені досліджень передбачена очистка
сухого вихідного газу від домішок кисню на міді, одержаній відновленням
гранульованого оксиду міді.

При вмісті водню 5,5% об. у суміші відновлення (СВ) та тиску
Рабс = 0,14 МПа відновлення CuO розпочинається в інтервалі 170-172˚С
(рис.). Після часткового відновлення CuO, коли поверхня CuO - Cu збільши-
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лася і активність (у розрахунку на одиницю об’єму каталізатора) – також, те-
мпература початку відновлення зменшується і уже при 157-158˚С степень
перетворення водню становить 14,6% відн. (див рис.).

Таким чином, за проведених досліджень відпрацьовані окремі стадії кі-
нетичних досліджень, які збільшать ймовірність відтворюваності активності
каталізатора різних завантажок та його стабільність за термін досліджень.

Wвідн = 4200 год-1.
, – висота піка H2 хроматограми  СВ на вході та виході з реактора відповідно.

H – час відновлення (вираховується з моменту впуску СВ в реактор).

Рис. – Кінетика відновлення гранульованого оксиду міді як каталізатора очистки вихі-
дної сухої суміші (Н2 - СО - СО2 - N2) від домішок O2 [тиск відновлення 0,14 МПа, су-

міш відновлення (СВ), об. д., %: H2 = 5,5; N2 - залишок]
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ КАЧЕСТВО
БЕЗГРУНТОВЫХ ЭМАЛЕЙ

Однослойные безгрунтовые темноокрашенные покрытия широко при-
меняются при производстве бытовой нагревательной аппаратуры, в частно-


