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МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ОКИСНЕННЯ ЗАЛІЗА
Маслікевич В.С.1, Солнцев В.П.2, Шахновський А.М.1
1
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В основі багатьох технологічних процесів синтезу сполук та отримання нових
матеріалів лежать топохімічні реакції взаємодії двоатомних газів з поверхнею перехідних
металів. Однак, на сьогодні, топохімічні реакції відносяться до найменш вивченої області
фізичної хімії. Це пов'язано з високим рівнем складності процесів, які відбуваються на
поверхні порошкових систем [1].
Внаслідок нелінійності топохімічних реакцій високотемпературного окиснення, в
пористому тілі виникає стійкий динамічний стан, який характеризується припиненням
окиснення пористого металу і підсиленням активації спікання [2].
Більшість сполук різної стехіометрії починають розкладатися з виділенням атомарних
газів при постійному зниженні вмісту неметалу спочатку в області гомогенності, потім в
області утворення нової сполуки, якщо їх існує декілька, аж до повного розкладання і
утворення чистого металевого компонента. Внаслідок реакції рекомбінації атомарний газ
переходить в молекулярну форму.
Розглянемо процес окиснення заліза, який можна представити сукупністю наступних
паралельно-послідовних реакцій:
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В диференціальній формі математична модель нерівноважного процесу окиснення
може бути представлена системою трьох нелінійних рівнянь.
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c
де [O] і [O2] – відповідно концентрації атомарного та молекулярного газів; g1 і g2 – величина
витрат газів, що відводяться в навколишнє середовище; k1, k2, k3, k4 і k5 – константи
швидкостей відповідних реакцій; Hr1 і H5 – відповідно ентальпії реакції розкладу та
окиснення заліза; Hrec – ентальпія реакції рекомбінації; H3 – ентальпія дисоціації
молекулярного газу; HMeO – ентальпія реакції утворення Fe (II) оксиду; H6 – ентальпія реакції
подвійного зіткнення.
На основі побудованої математичної моделі було проведено компʼютерний
експеримент. На рис.1 представлено залежність зміни температури процесу окиснення заліза
від часу. Як видно з рисунку траекторія зміни температури має коливальний характер, з
поступовим зменшенням амплітуди.
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Рисунок 1 – Залежність зміни температури процесу окиснення при наступних
початкови умовах: Т = 1100 °С, k4 = 0.1,1,2,4,6 і значенні k1 = k2 = k3 = k5 = k6 = 1, g1=g2=0.01
Якщо розглянути графік більш детально, то можна виділити певну область, так званої
біфуркації Андронова-Хопфа (рис. 2), яка пояснюється переходом траекторії температури з
осцилюючого режиму в стаціонарний, який з часом знову зривається, і набуває коливальний
характер.

Рисунок 2 – Часовий фрагмент переходу траекторії температури в стаціонарний режим
Отже, на основі даної математичної моделі, можна визначити найбільш небезпечні зони
протікання процесу окиснення металу. А саме, при великих амплітудах коливань
відбувається відшарування захисної оксидної плівки, що призводить до руйнування поверхні
металу.
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