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треба перш за все розглянути вплив твердого палива на процеси, що протікають
в обертовій печі, якість вугілля та вплив його на кінцевий продукт.
Портландцементний клінкер обпалюється при 1440 – 1450 °С, температура
полум’яного простору в зоні спікання значно перевищує цю величину і, отже,
процес горіння у обертових печах повинен протікати в дифузній області. Згідно
із загальними поглядами, процес горіння в печі в основному лімітується
інтенсивністю турбулентного змішування палива з повітрям. За теоретичним
уявленням, в турбулентному полум’ї довжина факела прямо пропорційна
швидкості вдування, квадрату діаметра форсунки, і обернено пропорційна
коефіцієнту дифузії. В даній роботі передбачалося використання непластичної
сировини і випуск цементу за сухим способом, тому доцільно застосовувати
циклонні теплообмінники. Їх перевагою  є можливість використання відходних
газів з попередньою очисткою, за рахунок їх малої вологості. В результаті
проведених розрахунків матеріально-теплового балансу було встановлено, що
використання твердого палива, теплота згоряння якого не нижче 5500 ккал/кг,
приведе до зниження собівартості продукції, за рахунок нижчої вартості
палива. При цьому досягнута продуктивність та якість продукції залишаються
на достатньо високому рівні.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУБСОЛИДУСНОГО СТРОЕНИЯ
ВЫСОКОБАРИЕВОЙ ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ СаО-ВаО-Al2O3 С
ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДА
АНАЛИЗА

Трехкомпонентная система CaO–BaO–Al2O3 представляет значительный
интерес для технологии специальных вяжущих полифункционального
назначения, поскольку алюминаты щелочноземельных элементов широко
используются в различных областях техники. Например, алюминаты с большим
содержанием оксида бария применяются в качестве термоэмиссионных
материалов в металлопористых катодах. Кроме того, ряд бинарных соединений
системы характеризуется высокой гидравлической активностью и
огнеупорностью и может служить основой для создания новых видов
огнеупорных вяжущих, а барийсодержащие соединения системы могут
использоваться для получения радиационностойких материалов.
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Однако, в известной литературе отсутствую подробные сведения о
субсолидусном строении высокобариевой области системы CaO–BaO–Al2O3. В
связи с вышесказанным, целью нашей работы было исследование области
системы с высоким содержанием ВаО (более 60 мас. %), ограниченной
соединениями CaO–BaO–BaAl2O4.

В литературе [1] имеются данные о существовании в этой области при
температуре 1250 °С тройного соединения Ва3СаAl2O7, характеризующегося
узким интервалом гомогенности. Проведенными нами экспериментальными
исследованиями выявлено, что Ва3СаAl2O7 присутствует в системе, по крайней
мере, до температуры 1400 °С. Используя предложенную нами методику, была
рассчитана неизвестная стандартная энтальпия образования для этого
соединения. Также нами были определены его физико-механические и
технические свойства. Кроме того, при изучении выбранной области были
учтены такие недавно обнаруженные высокобариевые алюминаты как Ba4Al2О7

и Ba8Al2О11.
Таким образом, с учетом вышеуказанных данных, а также с привлечением

термодинамического метода анализа некоторых сопряженных реакций была
проведена триангуляция высокобариевой области тройной системы  CaO–BaO–
BaAl2O4 при температуре 1400 °С.

Список литературы: 1. Appendino P. Research on the ternary calcium oxide–barium oxide–alumina
system / P. Appendino // Ceramurgia. – 1972. – V. 11, № 2. – P. 103-107
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ТОВСТОШАРОВЕ ОКСИДУВАННЯ ТИТАНУ

В даний час увага багатьох дослідників притягнуто до вивчення оксидів,
отриманих окисненням металів і володіють впорядкованою пористою
структурою. Це обумовлено можливістю практичного застосування
аноднихоксидів в якості фільтруючих елементів, покриттів каталізаторів, а
також в якості темлатів для синтезу нанониток і нанотрубок.

Інтерес до поруватих плівок оксиду титану пов'язаний з їх незвичайними
фізичними і хімічними властивостями, такими як унікальна змочуваність,
сенсорні і оптичні властивості, біологічна сумісність, каталітична активність. В
даний час для отримання таких плівок використовуються різноманітні методи:


