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1. Ціль роботи
Вивчення процесу конверсії окису вуглецю при різних значеннях технологічних

параметрів процесу та визначення його основних кількісних характеристик.

2. Теоретичні основи виробництва азотно-водневої суміші
Найбільш розповсюдженим промисловим способом одержання водню і його

сумішей з азотом є конверсія вуглеводневих газів (здебільш метану), що здійснюється за
допомогою окислювачів (Н2О(пар) і О2) за наступними реакціями:

CH4 + H2O ↔ CO + 3H2 − Q, (2.1)
CH4 + 0,5O2 ↔ CO + 2H2 + Q. (2.2)

Первинним продуктом конверсії вуглеводневих газів є суміш водню та окису вугле-
цю. Для здобуття з неї додаткової кількості водню вона спрямовується на конверсію окису
вуглецю, здійснювану за реакцією:

CO + H2O ↔ CO2 + H2 + Q. (2.3)

3. Опис лабораторної установки
Лабораторна установка складається із газометра 1 для газу, що підлягає конверсії,

паро-газозмішувача 2, лабораторного реактора 3, в який завантажено залізний каталіза-
тор, прямого повітряного холодильника 4, колби 5 для збору сконденсованої надлишкової
води, газометра для конвертованого газу 6, мілівольтметра 7, термопари 8, мірного циліндра 9
для визначення об’єму конвертованого газу, запірних кранів 10−14 та затискачів 15−17.

Схема лабораторної установки пароводяної конверсії окису вуглецю

6.4.2. Складання витратної частини матеріального балансу

Масу водню, з урахуванням ступеня перетворення окису вуглецю, визначають за
формулою, г:
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Масу CO у витратній частині матеріального балансу визначають за формулою, г:
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Масу H2O у витратній частині матеріального балансу визначають за формулою, г:
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Масу CO2 у витратній частині матеріального балансу визначають за формулою, г:
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Так як O2 та N2 у розгляданому процесі не зазнають ніяких хімічних перетворень, то
їх маси у витратній частині матеріального балансу будуть дорівнювати їх масам у прибут-
ковій його частині.

Таблиця 6.4 − Матеріальний баланс реактора пароводяної конверсії окису вуглецю
ПРИБУТОК ВИТРАТИ

Статті прибутку г % Статті витрат г %
 СО  H2

 H2O  СО
 СО2  H2O
 О2  СО2

 N2  О2

 N2

 Всього:  Всього:

Висновки:
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Вода у паро-газозмішувачі 2 підігрівається за допомогою електричної плитки.
Вихідна газова суміш з газометру 1 з температурою 20−250С надходить до паро-

газозмішувача 2, де відбувається насичення її водяною парою до параметрів, заданих
викладачем. Отримана паро-газова суміш надходить до лабораторного реактора 3, запов-
неного залізним каталізатором. В повітряному холодильникові 4 суміш конвертованого
газу і надлишкової водяної пари охолоджується, при цьому водяна пара конденсується і
відокремлюється у колбі 5. Конвертований газ збирають в газометрі 6 і після закінчення
досліду проводять його аналіз на вміст СО (див. розділ 5).

4. Виконання роботи
Перед початком роботи проводять аналіз вихідного газу на вміст СО2, О2 та СО

(див. розділ 5). По результатах аналізу та по заданому викладачем об’ємному співвідно-
шенню між водяною парою та окисом вуглецю розраховують необхідну температуру у
паро-газозмішувачі (див. підрозд. 6.1). Водночас приступають до поступового розігріву
паро-газозмішувача і реактора.

Викладачем також задається температура у реакторі 3 та швидкість подачі газу.
Коли температури у реакторі та паро-газозмішувачі досягають необхідних значень,

установку перевіряють на герметичність. Для цього з’єднують паро-газозмішувач 2 з реак-
тором 3 і при закритих кранах 10, 11, 13 та затискачах 15, 17 негайно відкривають крани
12, 14 та затискач 16 − якщо установка цілком герметична, через декілька секунд вода з
крану 14 перестає виливатися. За відсутності герметичності слід ущільнити окремі
з’єднання.

Процес конверсії окису вуглецю починають, встановлюючи за допомогою крану 10
необхідну швидкість пропускання газу через паро-газозмішувач і реактор. Збільшення
швидкості різко зменшує ступінь контактування, тому швидкість пропускання газу необ-
хідно ретельно відрегулювати в межах, заданих викладачем.

Після пропускання заданого викладачем об’єму газу закривають всі крани та затис-
качі і негайно відокремлюють паро-газозмішувач 2 від реактора 3 для запобігання зрос-
тання тиску в системі, що може призвести до вибуху.

З газометру для конвертованого газу 6 відбирають пробу газу для визначення в ньо-
му вмісту СО. Відбір і аналіз конвертованого газу на вміст СО проводять за методикою,
викладеною в підрозд. 5.2.

Після відбирання проби газу на аналіз готують установку для другого досліду. Для
цього при всіх інших закритих кранах і затискачах відокремлюють газометр 6 від газо-
аналізатора ГПХ-3М і відкривають кран 13 та затискач 17. Після повного наповнення
газометра 6 водою кран 13 та затискач 17 закривають.

Далі встановлюють нові, задані викладачем, значення технологічних параметрів.
При цьому змінюють температуру або у паро-газозмішувачі 2, або у реакторі 3, або (при
сталості означених температур) змінюють швидкість подачі газу.

Перед початком другого досліду необхідно перевірити герметичність установки за
вищенаведеною схемою.

Для складання матеріального балансу процесу необхідно зафіксувати значення тем-
ператури та тиску в лабораторії. Значення цих параметрів визначають за показниками
відповідних приладів, встановлених у лабораторії і заносять до табл. 5.1.

Таблиця 6.3 − Визначення практичного ступеня конверсії окису вуглецю та відносного
виходу водню

№
досліду kоб. XCO 2HФ , %

1

2

6.4. Складання матеріального балансу процесу пароводяної конверсії окису вуглецю
При складанні матеріального балансу лабораторного реактора пароводяної конверсії

окису вуглецю використовуються дані з табл. 5.1, 6.2 та 6.3.
Критерієм правильності складання матеріального балансу є однаковість мас його

прибуткової і витратної частин.
Матеріальний баланс оформляється в табличній формі (табл. 6.4) для досліду в

якому досягнуто максимальний ступень перетворення окису вуглецю.

6.4.1. Складання прибуткової частини матеріального балансу
Об’єм вихідного газу складає, см3:
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Знаючи об’єм вихідного газу та його відсотковий склад, складають прибуткову частину
матеріального балансу.

Масу СО у прибутковій частині матеріального балансу визначають за формулою, г:
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де Tлаб. − температура у лабораторії, 0С; Pлаб. − тиск у лабораторії, гПа; 22,4 − об’єм
1 ммолю газу при н.у., см3; 273 − нормальна температура, K; 1013,25 − нормальний тиск, гПа;
MСО − мольна маса СО, г/моль.

Маси СО2 та О2 у прибутковій частині матеріального балансу визначають за форму-
лами, аналогічними (6.11) з використанням відповідних даних табл. 5.1.

Масу N2 у прибутковій частині матеріального балансу визначають за формулою, г:
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де 76,7 та 23,3 − вміст N2 та O2 у повітрі, відповідно, % мас.
Масу Н2О у прибутковій частині матеріального балансу, виходячи з заданого

об’ємного співвідношення між водяною парою та окисом вуглецю, визначають за
формулою, г:
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5. Методики аналізів і визначень
5.1. Устрій газоаналізатора ГПХ-3М
Газоаналізатор ГПХ-3М, схема якого приведена нижче, складається з вимірювальної

бюретки 1 у повітряному кожусі 2, напірної склянки 3, кранової системи 4 з трьома три-
ходовими кранами 5, що зв’язують бюретку з абсорберами 6, 7 і 8. Вхідний кран 9 при-
значений для набору проби газу на аналіз та регулювання роботи системи в цілому.

Газоаналізатор ГПХ-3М і робочі положення його триходових кранів

Абсорбер 6 призначений для поглинання СО2, абсорбер 7 − для поглинання кисню,
абсорбер 8 служить для поглинання СО.

5.2. Визначення кількісного складу вихідного та конвертованого газів
Відсотковий вміст компоненту в газовій суміші визначається по різності об’єму газу

у вимірювальній бюретці 1 до і після абсорбції відповідного компоненту.
Перед початком аналізу за допомогою напірної склянки і кранів 5 та 9 встановлюють

рівні поглинальних розчинів на мітки 10, нанесені на вхідні трубки кожного абсорбера.
При цьому рівень рідини у вимірювальній бюретці регулюється вхідним краном 9 (крани
5 повинні знаходитись в положенні I) і повинен бути не меншій 50−60 мл. Регулювання
рівня поглинальних розчинів у вхідних трубках абсорберів виконується послідовно за
допомогою крану 5 відповідного абсорбера та напірної склянки при закритому вхідному
крані 9.

Рівень розчинів в абсорберах і вхідних трубках повинен підніматися повільно для
запобігання попадання рідині в кранову систему 4.

Коли рівень поглинальних розчинів в абсорберах 6, 7 та 8 доведений до міток, при-
лад слід перевірити на герметичність. Для цього при відкритому вхідному крані 9 (крани
5 після встановлення рівнів поглинальних розчинів у абсорберах на мітки знаходяться в

Числове значення KP визначають з рівняння:
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де Треак. − температура в реакторі, K.
З рівняння (6.4) отримуємо вираз для визначення рівноважного ступеня конверсії СО:
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Всі дані по визначенню рівноважного ступеня конверсії СО заносять до табл. 6.2.

Таблиця 6.2 − Визначення температури в паро-газозмішувачі та рівноважного ступеня
конверсії окису вуглецю

№
досліду CO:OH2

ω Рв.п., Па Тп.г.з., 0С KP
*
COX

1

2

6.3. Визначення практичного ступеня конверсії окису вуглецю та відносного
виходу водню

Практичний ступінь конверсії окису вуглецю визначається як
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де kоб. − коефіцієнт збільшення об’єму реакційної суміші.
Коефіцієнт збільшення об’єму реакційної суміші визначається як
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Відносний вихід водню розраховується як відношення практичного і теоретичного
ступенів конверсії СО, %:

=⋅=⋅=                            %100
X
XФ *

CO

CO
Н2

(6.9)

Всі дані по визначенню практичного ступеня конверсії СО і відносного виходу вод-
ню заносять до табл. 6.3.

36



положенні I) за допомогою напірної склянки 3 встановлюють рівень рідини у вимірюва-
льній бюретці на мітку 11. Після цього вхідний кран 9 закривають, а напірну склянку
ставлять на стіл. Прилад герметичний, якщо рівень рідини в абсорберах не змінюється, а
у вимірювальній бюретці спочатку дещо опуститься внаслідок розрідження, що створи-
лося, а після цього залишиться постійним.

Перед наповненням вимірювальної бюретки робочою пробою газу для того, щоб
видалити з кранової системи повітря, її необхідно промити досліджуваним газом. Для
цього, попередньо з’єднавши гумову трубку із затискачем 15 з газоаналізатором, відкри-
вають крани 10 і 11 лабораторної установки (всі інші крани та затискачі на лабораторній
установці повинні бути закриті), затискач 15 і наповнюють частину вимірювальної бюретки
(20−25 мл) досліджуваним газом. При цьому верхня шарова частина абсорбера повинна
бути заповнена затворною рідиною. Після набирання необхідного об’єму газу закривають
вхідний кран 9 газоаналізатора, крани 10, 11 і затискач 15 лабораторної установки, відок-
ремлюють гумову трубку від газоаналізатора і за допомогою вхідного крану 9 газоаналі-
затора та напірної склянки, випускаючи набраний газ у атмосферу, знову встановлюють
рівень рідини у вимірювальній бюретці на мітку 11.

Відбирання робочої проби вихідного газу на аналіз виконують аналогічно, при
цьому на аналіз відбирають 100 мл газу. Після взяття проби газу, окрім вхідного крану 9
газоаналізатора, також закривають крани 10, 11 та затискач 15 лабораторної установки і
відокремлюють гумову трубку від газоаналізатора.

Аналіз газу починають з визначення вмісту СО2, пропускаючи газ в абсорбер 6 з
розчином KОН. Для цього кран 5, що з’єднує кранову систему з абсорбером 6, встанов-
люють в положення II і, поволі піднімаючи та опускаючи напірну склянку, перепускають
газ з бюретки в абсорбер і зворотно. Після восьми- – десятикратного пропускання газу
через абсорбер, опускаючи напірну склянку, доводять рівень розчину KОН в абсорбері до
мітки 10 і встановлюють кран 5 в положення I. Напірну склянку піднімають на висоту,
при якій рівень рідини в ній і в вимірювальній бюретці буде однаковим і заміряють рівень
рідини у вимірювальній бюретці. Процедуру повторюють і знову визначають рівень
розчину у вимірювальній бюретці. Поглинання вважають закінченим, якщо рівень не
змінився або змінився менш ніж на 0,2 мл. В противному випадку процедуру повторюють
до встановлення постійних показань у вимірювальній бюретці. Об’єм поглинутого газу
визначають по висхідній (лівій) шкалі.

Аналогічно проводиться визначення вмісту О2 в абсорбері 7 і СО в абсорбері 8.
Також аналогічним чином після досліду виконують аналіз конвертованого газу з абсорберу 6
на вміст СО − аналіз вмісту СО2 та О2 у конвертованому газі не виконується, а відповідні
значення визначаються розрахунковим шляхом (див. підрозд. 6.4.2).

Експериментальні та розрахункові дані по визначенню складу вихідного та конвер-
тового газів заносять до табл. 5.1.

Таблиця 5.1 Визначення складу вихідного і конвертованого газів та умови проведення
дослідів

Склад вихідного
газу, % об.

Склад конвертованого
газу, % об.№

досліду
СО2 О2 СО СО2 О2 СО

Швидкість
пропускання
газу, мл/хв.

Треакт.,
0С

Тлаб.,
0С

Рлаб.,
гПа

1

2

6. Обробка результатів експерименту
6.1. Визначення температури в паро-газозмішувачі
При невеликій кількості вихідного газу, що пропускається через паро-газозмішувач,

можна в першому наближенні припустити, що об’ємне відношення Н2О(пара):СО визнача-
ється в основному парціальним тиском водяної пари, який залежить від температури у
паро-газозмішувачі (Тп.г.з.), і вмістом СО у вихідному газі:

( ).п.в
.п.в

.вих
СО

СО:ОН Р101325
P

С
100

2 −
⋅=ω , (6.1)

де СО:ОН2
ω  − об’ємне відношення водяної пари до СО у вихідній паро-газовій суміші;

.вих
СОС  − вміст СО в вихідному газі, % об.; Рв.п. − парціальний тиск водяної пари, Па.

Записуючи рівняння (6.1) відносно парціального тиску водяної пари маємо, Па:

==
+⋅ω

⋅⋅ω
=                                                  

100C
101325C

P .вих
COCO:OH

.вих
COCO:OH

.п.в
2

2 (6.2)

Підставляючи в рівняння (6.2) задане викладачем значення CO:OH2
ω  і отримане при

аналізі вихідної газової суміші значення вмісту окису вуглецю, обчислюють значення
парціального тиску водяної пари і за допомогою табл. 6.1 визначають температуру в паро-
газозмішувачі.

Результати розрахунків заносять до табл. 6.2.

Таблиця 6.1 − Парціальний тиск водяної пари при різних температурах

Рв.п., Па Тп.г.з., 0С Рв.п., Па Тп.г.з., 0С Рв.п., Па Тп.г.з., 0С
51 481 82 64 940 88 81 444 94
53 622 83 67 470 89 84 514 95
55 716 84 70 098 90 87 671 96
57 810 85 72 805 91 90 937 97
60 115 86 75 590 92 94 301 98
62 488 87 78 473 93 97 753 99

6.2. Визначення рівноважного ступеня конверсії окису вуглецю
Рівноважний ступінь конверсії знаходять за допомогою виразу для константи рівноваги

реакції пароводяної конверсії окису вуглецю (2.3):

OHCO

HCO
P

2

22

PP
PP

K
⋅
⋅

= , (6.3)

де OHCOHCO 222
P,P,P,P  − парціальні тиски відповідних компонентів газової суміші.

Виражаючи парціальні тиски компонентів газової суміші через рівноважний ступінь
конверсії окису вуглецю, з (6.3) отримуємо:

( )
( )( )*

CO
*
COCO:OH

2*
CO

P X1X
XK

2
−−ω

= . (6.4)
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