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виходу цільових сполук.
Доцільно виділити методи одержання каталізаторів, фактори та умови, які

обумовлюють високі результати, встановлені під час перебігу
експериментальних випробувань. Такий підхід сприяє вирішенню головного
завдання – одержання ефективних церійвмісних каталітичних систем, що
характеризуються високим ступенем елімінування токсичних речовин та
впровадження цієї технології в сучасне життя [3].

Для випробування каталітичних матеріалів було обрано  модельні реакції
окиснення до та безполуменевого окиснення бензолу.

Таким чином, згідно з отриманими експериментальними даними, кінцевим
результатом дослідження є цілком доведене твердження, що церійвмісні
оксидні шари на титані виявляють каталітичні властивості у реакціях конверсії

у газових сумішах, окиснення до та в реакції безполуменевого
окиснення бензолу.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ АЗОТНОКИСЛОТНОГО
РОЗКЛАДАННЯ КАРБОНАТУ КАЛЬЦІЮ

Кальцієва селітра (КС) є поширеними продуктами азотної промисловості.
Виробництво КС базується на обробці кальцієвмісної сировини азотно-
кислотними розчинами. Вказані виробництва мають значні витрати, в першу
чергу, енергоресурсів, що зменшує конкурентоздатність їх продукції в сучасних
умовах. Саме останнє спричинило те, що в Україні не спостерігається суттєвого
зростання обсягів виробництва КС. КС широко застосовується, як добриво, а
також для приготування розсолу в холодильній техніці, у виробництві
реактивів, склопластиків, як один з компонентів для виробництва вибухівки і як
добавка в бетон.
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Створення нових виробництв та вдосконалення існуючих на сучасному
етапі потребує математичного моделювання та оцінки багатьох варіантів
технологій.

Відомо, що основною сировиною для виробництва КС є вапно CaCO3.
Отримання хімічно активного оксиду кальцію досягається за рахунок
термічного розкладання :

CaCO3 = CaO + CO2↑ – Q (1)
CaO + HNO3 = Ca(NO3)2 + H2O (2)

Термічне розкладання вапна із звільненням CO2 і отриманням CaO
відбувається при температурі 1100 – 1200 оС. Цей метод є дорогим і
енергонеефективним. Тому стало завдання отримання нітрату кальцію в одну
стадію методом азотнокислотного розкладання, за реакцією:

CaСO3 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + H2О + СO2 + Q (3)

Далі одержаний розчин фільтрують, випаровують; після охолодження і
затвердіння (кристалізації) отримують готовий продукт. Хімічний склад
продукту (мас.%): Ca(NO3)2 – 95 – 98. Але за цим способом продукт
кристалізується у вигляді Са(NO3)2 · 4Н2О і має високу гігроскопічність,
злежуємість, є  не достатньо технологічним. Крім того в речовину попадає
значна кількість домішок від розчинення компонентів вапняку та від внесення з
водним розчином азотної кислоти. Тому проводиться дослідження фізико-
хімічних властивостей системи Са(NO3)2 – НNO3 – Н2О в межах високих
концентрацій кальцій нітрату та підвищених температур для технології
отримання КС з пониженими енерговитратами та мінімальним негативним
впливом на довкілля.
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Метали та їх сплави використовують практично у всіх сферах


