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Чистогорівське родовище на Південному Уралі).
Наявність в Україні родовищ пірофілітових та серіцитових матеріалів та

певних відмінностей у їх складі у порівнянні з пірофілітами Японії, Південної
Кореї, США, Австралії, Росії визначають необхідність вивчення їх хіміко-
мінерального складу та властивостей з метою використання вітчизняної
сировини для виробництва електрофарфору.

Дослідження пірофілітових порід Кур’янівського родовища (Житомирська
обл.) дозволили встановити їх придатність до використання в технології
фарфору електротехнічного призначення оскільки вміст Fe2O3 у складі
матеріалу не перевищує 1 мас. % , а кількість Al2O3 досягає 30 мас. %.

З використанням прогнозних розрахункових методик, реалізованих на ЕОМ,
визначено області складів фарфорових мас, які забезпечують заданий рівень
спікання при температурі термообробки  не вище 1200 оС. На основі отриманих
відомостей розроблено композиції низькотемпературного електрофарфору та
досліджено властивості лабораторних зразків.

Встановлено, що для формування щільноспеченого кордієритвмісного
матеріалу в умовах знижених температур випалу більш ефективним є
використання магнезиту, оскільки у випадку використання тальку утворюється
матеріал з високою відкритою поруватістю. В результаті досліджень отримано
матеріали з температурою випалу 1200 оС, які відповідають вимогам до
електрокераміки (W=0,1 %, ρV=106 Ом·см) згідно ГОСТ 20419-83 та рекомендовані
до використання у виробництві електрофарфору.
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Реакція конверсії СО водяною парою

СО + Н2О = СО2 + Н2 + 41,13 кДж                              (1)

доволі поширено використовується ( перебігає) у промисловості,
наприклад, у виробництві аміаку із природного газу, хімічній переробці
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відхідних газів металургії, та  ін.
При технологічних розрахунках необхідні відомості щодо значення

константи рівноваги  реакції (1). Особливо це важливо для тих процесів, де
реакція (1) перебігає до рівноваги (наприклад, у стадіях конверсії вуглеводнів
та конверсії СО виробництва аміаку).

Відомо декілька аналітичних залежностей (рівнянь) для розрахунку KP1, як
функції температури, а також табличних значень KP1 за заданих дискретних
температур.

Проте, у технологічних регламентах виробництв, наприклад, аміаку, і у
вихідних даних на проектування цих виробництв не наводяться значення цих
констант і не приводяться відомості як їх визначали.

У даній роботі проаналізовані значення KP1 за різними джерелами і вплив
цих значень на результати розрахунків  матеріальних і теплових балансів
двоступеневих конверсій вуглеводнів і двоступеневих конверсій СО і на
витратні коефіцієнти по реакційному і топковому природному газу на 1т NH3

(агрегат АМ – 76; 1420 т NH3/добу). Для аналізу використали, на наш погляд,
найбільш відомі дані щодо KP1, а саме: рівняння Тьомкіна М. І. зі співавт.;
числені значення KP1 для деяких дискретних температур в інтервалі (25 –
1027) ˚С, наведених Wagman D. зі співавт.; числені значення KP1 (через 5 ˚С в
інтервалі (200 – 1027) ˚С), які наведенні у справочному виданні Сємьонова В.П.
Табличні значення KP1 за даних дискретних температур двох останніх авторів
нами апроксимовані у вигляді залежностей lgKP1 =f(T), загальний вид яких
отримують із ізотерми Вант-Гоффа з урахуванням зміни теплоємностей
учасників реакції від температури. Максимальне відносне відхилення значень
KP1, розрахованих за рівняннями апроксимації, становить відповідно 2,8 % для
даних Wagman D. і 0,15 % – для даних Сємьонова В.П.

Установлено,  що для технологічних розрахунків (з відносною похибкою
не більш – 1%) можна використовувати KP1, визначену за кожною із цих
залежностей.
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