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H3 – ентальпія третьої реакції;
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T – температура ;
C – теплоємність кисню;
[O] – концентрація атомарного кисню;
[O2] – концентрація молекулярного кисню;
T0 – початкова температура системи ;
V – швидкість руху вздовж площини х;
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ВСТУП
Актуальність теми. Порошкові гетерогенні реакційні системи на основі
реагуючих середовищ є ідеальними модельними об'єктами, в яких ініціюються
нелінійні процеси взаємодії, де можна розкрити механізми взаємодії металу з
молекулярним киснем, а також імітувати їх з метою встановлення загальних
законів еволюції в нерівноважних фізико-хімічних об'єктах, які призводять до
утворення дисипативних структур. Безпосередньо з цим фундаментальним
аспектом пов'язане рішення практичної задачі створення нового покоління
матеріалів з елементами самоорганізації, що володіють нелінійними
механізмами адаптації, для експлуатації в екстремальних умовах, а також
створення інтенсивних технологій консолідації. Крім того, можливе
виявлення механізмів і закономірностей загального характеру для їх
практичного

застосування

в

різних

областях

техніки,

у

зв'язку

з

міждисциплінарним характером завдання.
Мета і завдання робіт: Розробка комп’ютерно –інтегрованої процедури
для моделювання процесів взаємодії активних молекулярних газів з
поверхнею металічних матеріалів для встановлення механізмів формування
функціональних властивостей зокрема жаростійкості в екстремальних умовах
експлуатації при високих температурах..
Об'єкт досліджень. Комп’ютерно-інтегровані технології дослідження
процесів окиснення металів в умовах термодинамічної нестійкості його
оксидів.
Предмет досліджень. Розробка процедури комп’ютерно-інтегрованого
дослідження систем метал – газ , їх функціональної поведінки в екстремальних
умовах під дією високих температур.
Методи досліджень.

При дослідженні нерівноважних процесів

застосовувалися теоретичні та експериментальні методи, що дозволяють
вивчати динаміку нерівноважних процесів в порошкових реагуючих системах.
Достовірність

отриманих

результатів

базується

на

взаємному

доповненні сучасних теоретичних і експериментальних методів вивчення
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нерівноважних

процесів.

синергетичного

підходу

елементарних

процесів

Теоретичні
в
і

рамках
законів,

моделі

отримані

на

основі

колективної

взаємодії

відомих

загальноприйнятих

і

сукупності
в

природознавстві і техніці. Рішення більшої частини їх засновано на числових
методах.

Адекватність

наближених

рішень,

отриманих

методами

комп'ютерно-інтегрованого експерименту. Експериментальні результати
отримані

із

дослідження

застосуванням
кінетичної

рентгенофазовий

і

сучасних

поведінки,

взаємодоповнюючих

термокінетики,

мікрорентгеноспектрального

мікроскопії та інших методик.

методів

масспектрометрії,

аналізу,

електронної
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1.НЕРІВНОВАЖНІ ПРОЦЕСИ У РЕАКЦІЙНИХ ПОРОШКОВИХ
СИСТЕМАХ ЯК ОСНОВА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА
ПІДВИЩЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
ПОРОШКОВИХ МАТЕРІАЛІВ
1.1.Нерівноважні процеси в порошкових реагуючих системах та їх
значення у вирішенні завдань створення нового покоління матеріалів.
Ідея самоорганізації в процесі екстремальних умов експлуатації
матеріалів неодноразово висловлювалася Костецьким Б.І., Федорченко І.М. та
іншими. Однак конкретних механізмів утворення дисипативних структур не
було виявлено та принципів цілеспрямованого створення функціональних
матеріалів, що володіють схильністю до самоорганізації в процесі
експлуатації, не розроблено. У фундаментальній літературі, зокрема
основоположником сучасної термодинаміки Пригожиним І.Р., наводяться
приклади

утворення

дисипативних

структур

з

різних

областей

природознавства, виявлених за весь період появи проблеми з моменту
виявлення кілець у фізико-хімічних системах. Існують лише загальні
уявлення, необхідності, можливості та природно схильності будь-яких
відкритих

нерівноважних

систем

до

самоорганізації

та

виникнення

дисипативних структур.
Конкретні механізми цілеспрямованого пошуку фізико-хімічних систем
і створення на основі їх функціональних матеріалів, що володіють
нелінійними механізмами адаптації, відсутні. Скороходом В.В., Третьяковим
Ю.Д, і Ляхов Н.З. вказувалося на схильність гетерогенних реагуючих систем
до самоорганізації. У той же час питання, яким чином можна реалізувати цю
схильність у вирішенні підвищення функціональних властивостей і розробку
інтенсивних технологій, заснованих на нелінійних процесах фізико-хімічної
взаємодії, залишається спільним і дуже абстрактним, не дивлячись на
виникнення сплеску опублікованих робіт, конференцій, симпозіумів і
монографій, присвячених даній проблемі. Крім того, в екстремальних умовах
експлуатації матеріали піддаються впливу потужних зовнішніх енергетичних
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потоків. Матеріали по суті знаходяться далеко від термодинамічної гілки.
Поведінка їх і надійність систем в цих умовах визначається динамікою
нерівноважних процесів. Тому вивчення процесів, що протікають далеко від
термодинамічної гілки, має ще й прогнозний аспект проблеми в цілому. Таким
чином, основним завданням, поставленої автором запропонованої роботи, є
вивчення закономірностей і механізмів нерівноважних процесів в порошкових
реагуючих системах для ефективного застосування їх на якісно новому етапі
підвищення

функціональних

властивостей

матеріалів,

інтенсифікації

технології консолідації та прогнозування їх поведінки в екстремальних умовах
експлуатації.
Поява нових парадигм, що призводять до концептуальних змін в науці,
техніці та технології є природним закономірним процесом розвитку її самої та
наукового пізнання в цілому. Прикладом однієї з таких найбільш загальних
концепцій, що охопили практично всі області знання в XX столітті, стала
нерівноважна термодинаміка відкритих систем, бурхливий розвиток ідей якої
спостерігається зараз як в природознавстві, так і в соціальних науках [1].
Центральною її ідеєю є обґрунтування виникнення динамічно стійких
утворень, так званих дисипативних структур, як наслідку реалізації процесів
самоорганізації далеко від стану рівноваги у відкритих системах [2].
Схильність до самоорганізації розглядається як загальна властивість
відкритих систем, а нерівноважності є джерелом упорядкування, появи
дисипативних структур. Феномен "самоорганізації", перш за все, пов'язують з
відкриттям Бєлоусовим Б.П. в 1951 році коливальної хімічної реакції, яка
потім увійшла в світову наукову літературу як реакція Бєлоусова Жаботинського [3]. Крім автоколивальної кінетики, реакція матиме
автохвильові режими. Нерівність концентрацій підтримується хімічними
реакціями і активним перенесенням, з'являються концентраційні хвилі. У
гомогенному середовищі відбувається розшарування рідини, виникає
структура.

17
Така когерентна поведінка є характерною рисою біологічних систем, зі
властивими їм нелінійними механізмами адаптації, що природно і привернуло
пильну увагу представників практично всіх областей природознавства. У теж
час

відкриття

коливальної

реакції

підтвердило

основне

положення

термодинаміки необоротних процесів про виникнення далеко від стану
рівноваги дисипативних структур. Протягом кількох десятиліть отримані
великі результати з вивчення коливальних реакцій, серед яких визначено
характерні типи взаємодії. Це, перш за все, автокаталіз, перехресний каталіз і
інгібування, субстратне інгібування та інші різновиди процесів, що призводять
до хімічної нестійкості [3]. Саме хімічна нестійкість, обумовлена появою петлі
зворотного зв'язку в системі реакцій, приводить до прояву деяких
властивостей живих систем, а саме: обмін і постійне використання сировини,
самовідтворення одного з компонентів, здатність розмножуватися за рахунок
нього. При цьому характерний відбір (селекція), конкурентна поведінка
компонента в разі обмежень накладаються на сировину або загальна кількість
наявних у розпорядженні місць (концентрацій). Тобто, зрештою, залишається
той компонент, який є найбільш пристосованим [4]. Така функціональна
поведінка, визначена колективною взаємодією в системі паралельнопослідовних реакцій, обумовлює по суті нелінійні механізми адаптації з
властивими їм процесами самозбереження і самозалікування в разі
пошкодження або порушення зовнішніми матеріальними або енергетичними
потоками. До реалізації цих функцій і властивостей і необхідно прагнути,
поставивши мету створення матеріалів і технологій, здатних адекватно
адаптуватися до зовнішніх впливів. Тому основною метою вивчення
нерівноважних

процесів,

механізмів

самоорганізації

і

виникнення

дисипативних структур у відкритих фізико-хімічних системах служить
завдання штучного створення нерівноважних об'єктів, здатних виконувати
необхідні функції матеріалів з принципово новим рівнем властивостей.
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Такий рівень, можливо досягнуть, і забезпечити за рахунок збудження в
системі нелінійних механізмів адаптації зовнішніх потоків речовини або
енергії.
Перераховані вище різні типи хімічних реакцій, що призводять до
самоорганізації, охоплюють процеси в гомогенних середовищах, розчини
рідин і гази. Природно вони не можуть виконувати функціональні властивості
матеріалів у вигляді конкретних деталей або механізмів.
У той же час необхідно зазначити, що високі кінетичні властивості газів і рідин
дуже

важливі,

щодо

релаксаційних

можливостей

їх

при

дисипації

накопичуваної енергії.
Процеси самоорганізації представляють особливий випадок нелінійної
взаємодії і проявляються в суворо заданій області керованих параметрів і
пропагується зовнішніми умовами оточуючого середовища, що визначає
величину потоків речовини та енергії. Найбільш вищі форми дисипативних
структур, їх внутрішні механізми взаємодії встановлюють упорядкований
обмін енергією і речовиною з зовнішнім світом. Тобто ці структури набувають
форму або оболонку, через яку і йде певний обмін і яка сама зберігає вже не
дисипативну структуру, а динамічний об'єкт від дифузійного і кінетичного
розсіювання в зовнішнє середовище. Еволюція таких динамічних об'єктів
відбувається в більш широкій, але обмеженій області зовнішніх умов.
Розвиток

таких

форм

суворо

каналізованих

зовнішніми

умовами

навколишнього середовища [5].
З появою форми дисипативна структура стає об'єктом, що має суто свої
макроскопічні властивості і здатних виконувати певні функції, що власне і
виділяє її із зовнішнього світу. Слід мати на увазі, що рівноважні системи і це,
перш за все, тверді тіла мають стійку макроскопічну форму, яка формується в
умовах фазового переходу першого роду при кристалізації рідини.
При цьому система стрибкоподібно змінює свої термодинамічні і
кінетичні характеристики, у зв'язку з виникненням стійких сил міжатомної
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взаємодії, визначають ближній і далекий порядок і відповідно макроскопічні
властивості твердого тіла [6].
Отже, високі кінетичні властивості газів і рідин з одного боку і здатність
твердого тіла мати макроскопічну, рівноважну, стійку форму з іншого,
зумовлюють вибір при розробці матеріалів з елементами самоорганізації на
користь гетерогенних систем. Серед них найбільшу увагу привертають
порошкові нерівноважні реагуючі системи, в яких хімічні процеси, що
призводять до самоорганізації, були б локалізовані в тих областях твердого
тіла, де більшою мірою накопичується вільна енергія. Дійсно більшість
технологічних процесів порошкової металургії, синтезу неорганічних сполук,
одержання

функціонально-градієнтних

матеріалів

протікають

умовах

гетерогенного взаємодії далеко від термодинамічної гілки. Однак, незважаючи
на принципову важливість впливу на створення і розвиток нових матеріалів і
технологій, гетерогенні реакції відносяться до найменш вивченої галузі
фізичної хімії [7,8].
Вивчення природи гетерогенних процесів представляє певні труднощі,
зумовлені тим, що оцінюються макроскопічні характеристики, наприклад
ступінь

перетворення,

які

є

результатом

суперпозиції

багатьох

взаємопов'язаних елементарних процесів, що включають, як правило, систему
паралельно-послідовних топохімічних реакцій, фазових переходів, дифузії,
теплопереносу та інші процеси. При цьому гетерогенна реагуюча система сама
індукує весь комплекс пов'язаних один з одним процесів. Вони призводять до
складної взаємодії на всіх рівнях, починаючи з молекулярного, що формує
первинну структуру. На складність гетерогенних систем неодноразово
вказувалося [9,10], де процеси фізико-хімічної взаємодії розглядаються в
деякому роді як аналогічні процесам самоорганізації, оскільки в більшості
випадків спостерігається утворення просторово-організованих структур.
Саме, в гетерогенних системах, кілька десятиліттями раніше, ніж
реакція Білоусова-Жаботинського в гомогенному середовищі, були виявлені
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коливальні реакції. У той час коливальний характер гетерогенних процесів
приймався як дещо само собою зрозуміле [11].
Для гетерогенних систем властиво істотне посилення фактора
складності. Фактор складності пов'язаний з протіканням одночасно сукупності
кількох простих законів, взаємодія яких приводить до принципово нового
нелінійного типу поведінки. Одним з найбільш загальних властивостей
гетерогенних процесів є автолокалізація області взаємодії в зв'язку появою
фазових переходів, індукованих самою реакційною системою, внаслідок
неізотермічного характеру протікання топохімічних реакцій. Індуковані
фазові переходи призводять до зміни масштабу гетерогенності нерівноважної
системи. Проблема масштабу для виникнення дисипативної структури є
однією з вирішальних навіть для гомогенних середовищ (газ, рідина), де, як
правило, зовнішні кордони задаються стінками судин з інертної речовини [12].
Реакційно-дифузійні порошкові системи вже самі по собі масштабовані,
внаслідок дискретної зміни, на порядки, кінетичних характеристик при
переході від однієї фази до іншої. Ця головна особливість дискретнооднорідних середовищ може бути вирішальною при створенні об'єктів, що
мають форму, в межах якої внутрішні процеси визначають її структуру і
динамічну стійкість. У таких системах виникнення і стійкий стан форми
відбувається внаслідок каскаду нерівноважних фазових переходів, набагато
багатших рівноважних і включають в себе виникнення граничних циклів,
дивних атракторів, динамічний хаос та інше. [13]. Вони формують окремий
об'єкт і в той же час самі залежать від форми і розмірів системи [14]. На відміну
від гомогенних реагуючих систем, схильних до самоорганізації, де джерелом
постійної

збудливості

є

хімічна

нестійкість,

гетерогенні

порошкові

середовища можуть зберігати її тривалий час без підведення речовини до
об'єкта ззовні.
А саме, внаслідок відмінності кінетичних параметрів в окремих
елементах порошкової системи реалізуються умови характерні для відкритих
систем. Локальними елементами, що виконують функцію проточного
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реактора (будуються на його основі всі моделі різного роду дисипативних
структур) можуть бути суперйонні провідники [15], низькорозмірні з'єднання
[16] та інші фази, в яких швидкість дифузії має такий же порядок, як і в
рідинах. Природно реакційні рідини і активні гази в порошковому середовищі
також можуть ефективно виконувати таку функцію, так як на відміну від
твердих тіл вони не накопичують вільну енергію у вигляді дефектів структури.
Виникнення дисипативних структур відомо при взаємодії в зоні тертя
поверхні з активним середовищем [17], так званий «окислювальний знос». При
спіканні пористого нікелю в окислювальному середовищі спостерігається
немонотонна зміна ущільнення при підвищенні температури і припинення
приросту маси [18]. Аналогічна поведінка при спіканні спостерігається у
композицій перехідний метал - халькогенид з характерним існуванням
декількох областей температур активного ущільнення та періодичної зміни
щільності в процесі ізотермічної витримки [19,20]. Процеси самоорганізації
виникають на межі розділу фаз навіть не в порошкових системах при
потужних енергетичних впливах на поверхню твердого тіла [21]. Наведені
приклади не є винятком із загальних правил прояви процесів нелінійної
взаємодії в гетерогенних системах, проте не будь-який випадок немонотонної
поведінки слід відносити до процесів самоорганізації, як це часто роблять,
захопившись новим науковим напрямком [22]. Немонотонна кінетичне
поведінки,

а

також

виникнення

просторово-організованих

структур

надмолекулярних рівня ще не є процес самоорганізації. Для процесу
самоорганізації

властиво

утворенню

динамічно

стійких

утворень

-

дисипативних структур.
Для їх виникнення звичайно потрібно, щоб розміри системи
перевищували деяке критичне значення, складну функцію параметрів, що
описують реакційно-дифузійні, пов'язані з ними теплові та індуковані цією
сукупністю фазові переходи першого роду, де хімічна нестійкість задає
дальній порядок, за допомогою якого система діє як єдине ціле .
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Для правильного розуміння відмінності між будь-яким нерівноважним
процесом, виявляє тимчасову або просторову когерентність, і явищем
самоорганізації, необхідно розділити фізико-хімічні системи на два великі
класи за характером їх реакції на зовнішній вплив матеріальними або
енергетичними потоками. Якщо відкрита нерівноважна система постійно
збудлива з характерною періодичною кінетикою чи просторово когерентною
поведінкою, то без сумніву мають місце процеси самоорганізації. Тимчасово
збудливі системи також проявляють немонотонність і когерентність, однак
зовнішні потоки ініціюють незворотний процес на нетривалий час, за який
система досягає стану рівноваги або «автозамерзає», фіксуючи макро
нерівноважний стан. У будь-якому випадку нелінійні процеси в тимчасово
збудливих фізико-хімічних системах можна розглядати в якості відправної
точки у створенні об'єктів і технологій з елементами самоорганізації [23].
Властива тимчасово збудливим системам незворотність в разі
нелінійного закону взаємодії, як і при самоорганізації, привносить несподівану
поведінку, яка має функціональне і технологічне значення. Це стосується,
перш за все, динаміки реакційних процесів в гетерогенних системах і
контактному взаємодії реагуючих компонентів і з'єднань, де спостерігається
утворення організованої мікро і макроструктури [10,23]. Оскільки траєкторія
зміни температури в нерівноважних екзотермічних і ендотермічних
порошкових системах визначається колективним взаємодією, то швидкості її
підйому і падіння можуть значно перевищувати можливості нагрівання за
рахунок зовнішніх джерел.
У таких випадках система може замерзати (кристалізуватися) не тільки
при падінні температури, але і швидкому її підйомі, що зумовлено швидкою
витратою одного з компонентів в реакції синтезу і збіднінням ним рідини.
Цілеспрямоване управління процесами кристалізації в порошкових реагуючих
системах

дозволяє

отримувати

різні

структурні

стану

(аморфне,

нанокристалічні), зберігати задану морфологію фаз і з'єднань в композиційних
матеріалах без застосування спеціального технологічного обладнання [24,25].
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Особливої уваги заслуговують результати по синтезу в нерівноважних
порошкових системах надтвердих з'єднань і метастабільних фаз, які мають
принципово нові властивості [26,27]. Причина їх утворення в нерівноважних
реакційних системах, мабуть, полягає в нелінійних механізмах диференціації
енергії, обумовлених кооперативними ефектами, які призводять до локалізації
високій швидкості зміни параметрів стану (температури, тиску і концентрації).
Вперше Тьюринг показав можливість виникнення неоднорідних стаціонарних
станів або хімічних хвиль, де на автоколивальні рішення накладається дифузія
[28]. В дискретно-однорідних гетерогенних середовищах, де поверхня кожної
реагує частинки є генеруючим джерелом хвиль, можливе виникнення
інтерференції. У разі реагуючих систем тверде тіло - рідина поява
концентраційних хвиль спостерігається практично у всіх випадках, навіть в
композиціях зовсім, різної фізико-хімічної природи. У більш простому процесі
кристалізації води в розчині аміаку спостерігається періодичний фазовий
перехід [29]. Осциляції фронту кристалізації води спостерігається і більш
простому процесі [30]. У системі з двома фазовими переходами, пар - рідина
та рідина - лід, в сукупності з конвекцією і теплопередачею виникають
неповторної краси макроскопічні візерунки на зимових вікнах. В системах
тверде тіло - рідина взаємодія концентраційних хвиль, що генеруються від
різних джерел в силу їх малої швидкості, призводить до включення сил
поверхневого натягу і формуванню в одних випадках комірчастої структури,
в інших випадках відбувається зрощення хвильових пакетів вздовж одного
ствола, утворюючи ялинкову або ламелевидну структуру. У разі виникнення
інтерференції при зростанні концентрації одного з компонентів, оскільки
рідина нестислива, відбувається кристалізація і змінюється масштаб області
гетерогенності.
У порошкових реагуючих системах за участю активного газу можливі
більш складні сценарії еволюції нерівноважних систем [31-34].
Газ, володіючи високими кінетичними властивостями, є матеріальним
носієм інформації в порошковому середовищі з сполученими порами, про
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локальні процесах на поверхні твердих частинок. Тому в таких дискретно
однорідних середовищах реально можливе існування резонансних та
інтерференційних процесів [35]. Не виключено, що виникнення періодичних
високотемпературних сплесків, а також синтез надтвердих сполук в
порошкових реагуючих системах, є не що інше, як результат інтерференції. В
одному випадку це, без сумніву, є періодичні макроскопічні сплески
температури, а в іншому інтерференція концентраційних хвиль газу, що
призводить до зростання тиску в локальних областях [26].
Перераховані факти свідчать про макроскопічні диференціації енергії і
речовини, що є не чим іншим, як накопиченням вільної енергії, з'являються
нові градієнти термодинамічних сил, закладається в систему чергова
незворотність для наступного етапу еволюції системи. Таким чином, процеси
нелінійної

взаємодії

в

гетерогенних

нерівноважних

системах

перерозподіляють і запасають вільну енергію, яка може бути практично
використана

для

рішення

і

технологічних

завдань.

Однак

для

цілеспрямованого використання нерівноважних процесів в порошкових
реагуючих системах необхідно в першу чергу побудувати науковий
фундамент у вигляді локальної кінетики топохімічних реакцій. При цьому
методологічною основою розвитку фізичної хімії поверхні, безсумнівно, є
синергетика, що дозволяє розглядати явище в цілому, у всій сукупності
взаємодіючих законів і зв'язків у системі. Теоретичне та експериментальне
дослідження природи топохімічних реакцій повинні взаємно доповнювати
один одного.
В умовах обмеженої кількості прямих експериментальних динамічних
методів

вивчення

кінетики

велике

значення

набувають

теоретичні

дослідження, засновані на математичному моделюванні з застосуванням теорії
нелінійних динамічних систем, теорії катастроф і фракталів. При розробці
нових динамічних методів досліджень слід мати на увазі, що максимальний
відгук топохімічних процесів спостерігається в середовищі з великими
кінетичними характеристиками. Також і формування дисипативних структур
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відбувається на поверхні або поблизу її, де швидкості процесів незрівнянно
більше, ніж усередині твердого тіла.
У рамках практичної реалізації завдань по створенню матеріалів з
елементами самоорганізації можна виділити даний напрям. Найбільш простий
і практично використовуваний випадок, коли рівноважний матеріал в умовах
експлуатації

взаємодіє

із

зовнішнім

середовищем

[51].

Процеси

самоорганізації можуть виникнути в результаті існування хімічної нестійкості,
наприклад каталізу і автокаталізу. Основна задача зводиться до вибору
легуючих компонентів матеріалу, що забезпечують реалізацію каталітичного,
автокатолітичного відтворення або будь-якого іншого виду взаємодії, що
приводить до утворення дисипативних структур, природно тільки на поверхні.
Обмеженість можливостей даного напрямку очевидна, проте охоплює досить
важливі групи матеріалів, серед яких, перш за все, зносостійкі матеріали для
роботи при підвищених температурах, корозійно-стійкі та жаростійкі сплави і
композиції.
1.2.Загальні уявлення про механізми взаємодії та теоретичний опис
нерівноважних процесів у тимчасово збуджених порошкових реагуючих
системах.
Інтерес до тимчасово збудливих нерівноважних фізико-хімічних систем
викликаний, перш за все, можливістю використовувати накопичену вільну
енергію при отриманні вихідних компонентів для синтезу неорганічних
сполук [2,4], реакційного активованого спікання [8-15] та іншого застосування
для вирішення нетрадиційних завдань, які можуть бути привнесені виходячи
зі специфічного поведінки при необоротного розвитку процесу [23].
До таких систем і процесів, що відбуваються в них, належить
високотемпературний синтез (СВС), який знаходить широке поширення, як в
наукових дослідженнях [17,18], так і в практичному використанні [20].
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Вивчення реакційних процесів в порошкових системах непрямим чином
порушено при дослідженні рідкофазного спікання систем з взаємодіючими
компонентами [19].
І, нарешті, поведінка таких систем, пов'язана зі специфічними
особливостями необоротних процесів, в даний час представлена слабо, а саме
в роботі [21], де не позначена реальна фізико-хімічна природа існуючих явищ
і які з них нові технологічні та функціональні можливості.
Крім іншого, фундаментальний аспект вивчення реакційного взаємодії
повинен бути присутнім в будь-якому випадку, оскільки до теперішнього часу
не розвинена фізико-хімічна кінетика гетерогенних систем [31,33]. Існуючий і
панівний в якості основи лише формально-феноменологічний підхід [32] не
лише не пояснює ряд спостережуваних явищ, а й гальмує розвиток і
застосування нерівноважних реакційних процесів як в технології синтезу
неорганічних сполук з новими функціональними властивостями, так і при
вирішенні задач консолідації складних порошкових систем. Без розуміння
механізмів реакційного взаємодії не можна цілеспрямовано управляти ні
технологічним поведінкою реакційної композиції, ні функціональними
властивостями кінцевого продукту.
Необхідно

відзначити,

що

технологія

самопоширюющогося

високотемпературного синтезу і рідкофазне реакційне спікання розвивалися
переважно у відриві один від одного. Це пов'язано з тим, що ставилися різні
завдання. Однак, саме, при вивченні реакційного рідкофазного спікання
Савицьким А.П. [22] були проведені унікальні модельні експерименти. З них
однозначно видно, що процес спікання проходив в більшості випадків в
режимі СВС. Крім того, з цих результатів досить ясно, що перехід в кінетичну
стадію реакційного взаємодії пов'язаний з контактним плавленням в
конкретній фізико-хімічної системи і характеризується різким об'ємним
зростанням зразків і підйомом температури внаслідок екзотермічної реакції.
Стає зрозумілим, що з'являється гомогенна фаза - рідина, в якій як у
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проточному реакторі йде хімічна взаємодія в кінетичній області. Однак у
більшості випадків спостерігається зростання брикетів, незважаючи на те, що
реакційна рідина як правило ідеально змочує і повинна відбуватися усадка за
рахунок капілярних сил. Це трактується зворотним явищем розштовхування
частинок твердої фази і зникненням рідини при розчиненні її у твердій
складовій реакційної композиції. Проте, враховуючи високу швидкість
релаксації температури до зовнішньої вихідної температури і повільні
швидкості дифузії в твердих металах, не можна однозначно пов'язувати
зростання з уніполярним процесом розчинення рідини у твердому тілі.
Безсумнівно, реакційна взаємодія при контактному плавленні носить
колективний характер, є неізотермічним і його температура безпосередньо
пов'язана з усіма елементарними процесами, суперпозиція яких визначає те чи
інше термокінетична поведінка нерівноважної системи і свідчить про
багатоваріантності її поведінки. Тобто існує кілька термохімічних траєкторій,
що визначають як кінетику зміни температури, так і структуру самої
реакційної системи. Якщо структурні зміни дуже істотні, то і поведінку
реології реакційної системи має істотно залежати від характеру термохімічної
траєкторії процесу. Про це свідчать як експериментальні, так і теоретичні
дослідження на основі модельних уявлень процесу екзотермічного синтезу
[18].
Необхідно підкреслити, що без розгляду конкретних механізмів фізикохімічної взаємодії (хімічних процесів, фазових переходів, а також потоків
речовин, що беруть участь у реакції) немає можливості і розвитку теорії
запалювання СВС, хоча такі спроби існують в рамках формальнофеноменологічного походу [31]. Як старі, так і нові моделі горіння, засновані
на теоретичних дослідженнях теплових процесів, що відбуваються при СВС,
розпочаті ще в середині 70-х р. групою Зельдовича-Хайкіна-Мержанова та
іншими, використовують формально-феноменологічний підхід і тому не
дають досить повного опису явищ, що відбуваються. В цих роботах, хоча і
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були отримані пульсуючі режими швидкості горіння, температура не
розглядалася в якості основного фактора, керуючого структурою і
властивостями матеріалів. Крім того, в цих роботах пульсуючі режими
обумовлені конкуренцією між залежностями зміни швидкості реакції від
концентрації речовини і температури. Якщо залежність швидкості реакції від
температури є незаперечним фактом, то залежність швидкості реакції від
концентрації характерна тільки для гомогенних (газових і рідких) середовищ,
в яких процеси йдуть одночасно в кожній точці об'єму. Оскільки в умовах
поширення хвилі горіння в твердих тілах зона реакції безперервно насувається
на свіжі реагенти, використання в цьому випадку модифікованого закону
діючих мас не є обгрунтованим. У зв'язку з цим і застосування методу
напівбезкінечної зони не цілком коректно без істотної зміни моделі.
Таким

чином,

загальні

недоліки

представлених

формально-

феноменологічних підходів полягають у тому, що в них не враховуються зміни
теплофізичних властивостей, не розглядаються вклади від процесів фазових
переходів, що відбуваються в нерівноважних умовах, не враховуються
дисипативні властивості порошкової середовища. Тому для створення
керованої технології спікання порошкових матеріалів на основі реагуючих
фізико-хімічних систем з тепловиділенням необхідне впровадження фізикохімічних моделей з урахуванням всіх елементарних термічно активованих
процесів і з урахуванням їх зв'язку один з одним. Тобто, слід розглянути власне
синергетику [32] СВС, що дозволить визначити траєкторію зміни головного
чинника, що задає структуру і властивості композиції - температури бігучого
теплового фронту або динаміку теплового стану всього матеріалу в цілому.

1.5 Особливості процесу окиснення металів
Зміна ентропії при утворенні оксиду завжди від’ємна, тому, що в лівій
частині рівнянь стоїть газ, а в правій його нема. А це значить, що з
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підвищенням температури енергія Гіббса збільшується. Тобто, при підвищенні
температури рівновага реакцій поступово зміщується в бік вихідних речовин і
за достатньо високих температур, кожен оксид металу може розкластися на
метал і кисень.
Отже, для основних (не благородних) металів, що є конструкційними,
які

працюють

за

підвищених

температур,

питання

газової

високотемпературної корозії є дуже важливими.
Нижче температури дисоціації на поверхні при контакті з повітрям
виникає плівка оксиду. Якщо цей оксид суцільний і добре пристає до металу,
то озія зразу ж сповільнюється. Якщо ж плівка пориста, погано пристає, то
вона не захищає від корозії. Така плівка виникає, коли об’єм оксиду менший,
ніж об’єм металу (калій, натрій, тощо). На більшості ж металів утворюється
більш-менш якісна плівка (Zn, Ni, Al, Fe). Спочатку вона покриває поверхню
шаром товщиною декілька атомів. Після цього безпосередній контакт
окисника з металом припиняється.
Здавалося б, процес корозії також повинен припинитися. Але ж ми
знаємо, що ці плівки можуть бути значно товщими – іноді до кількох
міліметрів. Значить, після початкової стадії формування, плівки продовжують
рости.
Раніше вважалося, що або атоми металу шляхом дифузії доставляються
на поверхню і там взаємодіють з киснем (тоді ріст плівки відбувається зовні),
або молекули кисню дифундують всередину плівки через твердий оксид,
окиснюючи метал всередині – тоді зона росту знаходиться всередині. За
сучасними уявленнями, дифузія нейтральних атомів, чи тим більше молекул,
в твердій фазі є процес малоймовірний. Тому сучасні погляди на механізм
газової корозії дещо інші (рисунок 1.1). Ліворуч – іонна складова
електропровідності плівки переважно катіонна, плівка росте ззовні. Праворуч
– плівка росте зсередини у випадку переважно аніонної провідності.
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Рисунок 1.1 – Схема росту оксидної плівки в процесі газової корозії за
електрохімічним механізмом.
Оксид металу в твердому стані є поганим провідником струму, в якому
є носії зарядів двох типів: електрони і іони. На зовнішній поверхні
відбувається відновлення кисню:
0,5О2 + 2е- = О2Електрони на цю реакцію беруться безпосередньо з плівки, куди вони
генеруються за рахунок окиснення металу на внутрішній поверхні:
Ме = Меz++ zе-.
На зовнішній поверхні утворюються іони оксигену, а на внутрішній –
іони металу. Вони повинні десь зустрітися, щоб утворити оксид. Якщо плівка
краще проводить за іонами металу, то вони зустрічаються поблизу зовнішньої
поверхні і ріст відбувається ззовні. Якщо кращими носіями заряду є аніони
оксигену – то всередині.
Як бачимо, навіть газова корозія не є суто хімічним процесом, тому, що
процеси окиснення і відновлення розділені в просторі. А це вже є ознака
електрохімічної системи – правда, дещо специфічної. Власне, систему
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Ме/плівка/О2 можна розглядати як гальванічний елемент, де анодом є метал
(він окиснюється) а катодом – зовнішня поверхня плівки. Сама ж плівка
виконує роль і електроліту (за рахунок іонної провідності), і зовнішнього кола,
по якому переносяться електрони.
З точки зору розглянутої моделі, швидкість корозії буде визначатися
швидкістю найбільш повільного процесу – або переносу електронів, або іонів.
Тому добрі захисні властивості буде мати плівка, один з компонентів
провідності якої є дуже малим. Такою є, наприклад, плівка оксиду алюмінію,
електронна провідність якої дуже мала. А от оксиди феруму мають помітну і
електронну, і іонну (за аніонами кисню) провідність за підвищених
температур. Тому сплави заліза при нагріванні утворюють іноді доволі товсті
шари окалини, які є продуктом газової корозії.
1.6 Постановка задачі
Для створення нового покоління матеріалів, які працюватимуть в
екстремальних умовах необхідно детально проаналізувати вплив основних
параметрів, що визначають їх функціональні властивості. Саме тому в даній
магістерській роботі було поставлено наступні задачі:
1) Дослідити закономірності та особливості процесу окиснення заліза
в області термодинамічної нестійкості його оксидів.
2) Експериментально дослідити характер зміни температури
3) Розробити математичну модель процесу окиснення заліза в області
термодинамічної нестійкості вищих оксидів.
4) Провести параметричну ідентифікацію і перевірку на адекватність
математичної моделі
5) Провести комп’ютерний експеримент
6) Створити комп’ютерну програму для автоматизації комп’ютерного
дослідження окиснення
7) Прийняти рішення на основі отриманих результатів комп’ютерного
моделювання

32
2.ФІЗИКО-ХІМІЧНІ МОДЕЛІ МЕХАНІЗМІВ НЕРІВНОВАЖНИХ
ТОПОХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ ВЗАЄМОДІЇ АКТИВНИХ
МОЛЕКУЛЯРНИХ ГАЗІВ З ПЕРЕХІДНИМИ МЕТАЛАМИ
2.1.Нерівноважні кінетичні моделі реакцій розкладання неорганічних
сполук на основі Перехідних металів і активних газів.
Топохімічні реакції взаємодії двохатомних газів з перехідними
металами лежать в основі технологічних процесів синтезу сполук та
отримання матеріалів, що володіють широким спектром функціональних
властивостей. Однак, незважаючи на особливу важливість топонімічні
реакцій у розвитку технічного прогресу, в даний час вони відносяться до
найменш вивченої галузі фізичної хімії. Це пов'язано з високим рівнем
складності процесів, які відбуваються на поверхні в порошкових системах [9,
80]. Крім того, що топохімічні реакції йдуть в умовах, властивих відкритим
системам далеко від стану рівноваги, складність їх пов'язана з нелінійним
характером взаємодії і фазовими переходами, індуковані самої порошкової
реагує системою. Сукупність усіх цих процесів формує ту чи іншу структуру
матеріалу, яка, в свою чергу, багато в чому визначає його електричні, магнітні,
хімічні, механічні та інші функціональні властивості.
Багатоваріантність поведінки складних систем вимагає створення
особливих методів управління структурою і властивостями матеріалів. У
зв'язку з тим, що швидкості хімічних реакцій в газовому середовищі значно
(кілька порядків) вище, ніж у твердій фазі, характер взаємодії в цих областях
слід розглядати як основний фактор, що визначає структуру формується
матеріалу. Про це свідчить різноманітність структурних станів плівок,
отриманих методом молекулярної епітаксії в умовах, здавалося б, близьких до
стану рівноваги [34].
Розглянемо необоротну топохімічну реакцію розкладання хімічної
сполуки, утвореної металом з газом, який в індивідуальному стані утворює
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двоатомну молекулу. Це можуть бути Н2, Cl2, N2, O2, S2, Se2, P2 та інші
двоатомні гази.
Більшість сполук різної стехіометрії починають розкладатися з
виділенням атомарних газів при постійному зниженні вмісту неметалла
спочатку в області гомогенності, потім в галузі утворення нового з'єднання,
якщо їх існує декілька, аж до повного розкладання і утворення чистого
металевого компонента. Внаслідок реакції рекомбінації атомарний газ
переходить в молекулярну форму. Це може бути представлено схемою:
к
1 YX
YX 
газ

(2.1)
XX

К2




К3

X2

Для ідеальної газової суміші рівняння макроскопічної кінетики можна
записати наступним чином:

d[ X ]
 g  2 K [ X ]2  2 K [ X ]  g ,
0
2
3 2
1
dt
d[ X ]

2  K [ X ]2  K [ X ]  g .
2
3 2
2
dt

(2.2)

(2.3)

Тут [X ] і [ X ] - відповідно концентрації атомарного і молекулярного
2

газу, g і g - величини потоків газів, що йдуть в зовнішнє середовище.
1

2

В роботах [56-58, 80] коливальна кінетика виявлена в реакціях
дегідратації кристалогідратів фосфатів, утворення сульфідів міді з елементів,
відновлення оксидів металів воднем і метаном і, нарешті, окислення
монооксиду вуглецю киснем. На підставі цих робіт можна зробити висновок
про встановлення загальної закономірності у вигляді «закону нелінійної
опосередкованої оборотності хімічних реакцій», сутність якого полягає в
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існуванні поступально-зворотних коливань прямий і зворотної реакцій щодо
положення рівноваги. Дивно, що появою такого закону ігнорується весь
існуючий досвід з вивчення механізмів коливальних реакцій, накопичений
десятиліттями роботами широкого спектра фахівців [3,11]. Ймовірно, цього
могло не статися, якби механізми коливальних реакції розглядалися не суто
індивідуально до кожної конкретної фізико-хімічної системи, а в цілому, в
сукупності каталітичних і автокаталітичних процесів в загальній проблемі
гетерогенної кінетики відкритих систем. Виявлені Терешковою С.Г. нові
коливальні реакції доповнюють і без того великий експериментальний
матеріал в області коливальних реакцій, проте ці процеси відносяться до
гетерогенної взаємодії. Дійсно, немає сумніву, в існуванні загальної
закономірності в механізмах коливальних топохімічних процесів. Саме вони
визначають стійкість існуючих в природі об'єктів з тривалою збудливістю і
можуть бути покладені в основу створення фізико-хімічних систем з
постійною збудливістю. Головна особливість цих систем пов'язана із
взаємодією активних газів з поверхнею твердих речовин. Оскільки
газоподібні елементи мають дві форми існування - атомарну і молекулярну,
то перехід від першої до другої супроводжується реакцією рекомбінації
другого порядку. Тобто в природі закладена нелінійність другого порядку,
яка визначає множинність еволюційних шляхів розвитку відкритих
реагуючих систем за участю простих молекулярних газів. При цьому реакції
взаємодії їх з поверхнею твердих речовин носять каталітичний або
автокаталітичний характер.
Насправді розкладання сполук, утворених молекулярними газами
супроводжується поглинанням тепла, а реакція рекомбінаціі є екзотермічним
процесом, тому зміна температури в області взаємодії так само, як і
концентрації матиме немонотонний характер. Саме, швидкість зміни
температури у відкритій системі навіть без урахування теплопередачі являє
собою складну нелінійну функцію і дорівнює
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T   K [ MeX ]H  K [ X ]2 H  K [ X ]H ,
1

1

2

2

3

2

3

(2.4)

де H , H , и H - абсолютні значення теплових ефектів реакцій
1

2

3

розкладання сполуки, рекомбінації і дисоціації молекулярного газу.
В такому випадку константи швидкостей реакцій ( K1, K2 , K3 ) стають
залежними від температури:

K K
i

0j

E
 i
∙ e RT ,

(2.5)

внаслідок чого зміна температури буде мати складну немонотонну
залежність.
В диференціальній формі з урахуванням дифузії і теплопередачі
математична модель нерівноважного процесу розкладання може бути
представлена системою трьох нелінійних рівнянь, де не тільки управляючі
параметри

(константи

швидкостей

реакцій,

коефіцієнти

дифузії

і

теплопровідності), а й самі змінні (концентрації і температура), визначають
кінетичну траєкторію. Суперпозиція хімічних, дифузійних процесів і
конвекції і теплопередачі в порошковому середовищі повинно приводити до
неоднорідного розподілу, як температури, так і концентрацій компонентів у
системі, виникненню теплових і концентраційних хвиль. Взаємодія цих хвиль
на пізніх стадіях розкладання індукують фазові переходи (наприклад,
конденсацію металу або кристалізацію), які фіксують неоднорідність, що
виникла в гомогенної складової порошкової середовища. Тим самим фазові
переходи руйнують область гомогенності і, відповідно, первинний закон, що
визначає поведінку системи в тимчасовій області існування безперервних
функцій, що описують цей стан. Відбувається одночасна зміна масштабу як
гомогенності, так і гетерогенності порошкової реакційної системи,
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Відповідно процес автолокалізуєтся у вузькій зоні, що в кінцевому підсумку,
призводить до утворення стійких дисипативних структур.
Проте виникнення термокінетичниих коливань і теплових хвиль при
високо енергетичному впливі на поверхню металевого сплаву в області
термодинамічної

нестійкості

захисних

плівок,

наприклад,

оксидів,

призводить до виникнення знакозмінних напружень і прискоренню
деструкції матеріалу. В окисної середовищі до переходу від дифузійної до
кінетичної стадії, при якій швидкості деградації матеріалу збільшуються на
порядки.
Таким чином, теоретичний аналіз нерівноважних процесів при
термічному
двоатомними

розкладанні
газами

сполук

дозволив

перехідних
встановити

металів

з

активними

молекулярний

механізм

немонотонного зміни концентрації компонентів у відкритій системі, що
призводить до немонотонного зміни температури порошкової середовища.
Пов'язані з цим фазові переходи, які призводять до зміни масштабу областей
гомогенності та гетерогенності і як наслідок виникнення автолокалізаційних
станів, дають підставу розглядати як самі процеси, так і з'єднання, за участю
яких вони йдуть, в якості елемента нерівноважних композиційних матеріал з
нелінійними

механізмами

адаптації.

Крім

того,

на

основі

аналізу

нерівноважних процесів можна теоретично передбачити поведінку матеріалу
в екстремальних умовах експлуатації.
2.2.Механізми виникнення тимчасових дисипативних структур при
топохімічних реакціях взаємодії молекулярних газів з металами.
Топохімічні реакції взаємодії активних двоатомних газів становлять
особливий науковий інтерес у зв'язку з завданнями створення нових
ефективних технологій синтезу сполук і матеріалів, підвищення їх
функціональних

характеристик

жаростійкості,

корозійної стійкості,

зносостійкості і інших експлуатаційних властивостей. Складна природа
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топохімічних

реакцій

експериментально

до

встановити

теперішнього
основні

часу

не

дозволила

механізми,

що

визначають

функціональну поведінку матеріалів в активних газових середовищах, і
відповідно ефективно вирішувати завдання підвищення їх експлуатаційної
стійкості. Експериментальні факти [20, 31] свідчать про складне поведінці
систем метал - газ. У деяких роботах [9] передбачається, що хімічні
процеси на поверхні е явищами самоорганізації. Як відомо [5], більшість
складних систем в природі складається з взаємопов'язаних елементарних
підсистем, підпорядкованих простим законам.
У той же час результатом їх суперпозиції може бути складна
поведінка всієї системи в цілому. Одним з ефективних методів аналізу
поведінки і розкриття механізмів взаємодії є підходи, засновані на
комбінаторному розгляді кінетики хімічної реакції з урахуванням
синергетичних принципів взаємозв'язку сукупності окремих елементарних
процесів. Дані методи дозволяють теоретично прогнозувати поведінку
топохімічних реакцій взаємодії активних газів з металевою поверхнею з
урахуванням

того,

що

такі

процеси

йдуть

у

відкритих

сильно

нерівноважних системах. При цьому поверхня твердого металу, в зв'язку з
неоднорідним енергетичним станом, може бути джерелом ініціювання
широкого спектра пов'язаних реакцій. В умовах зовнішнього підведення
активного реагенту пов'язані топохімічні реакції представляють класичну
відкриту синергетичну систему, вивчення поведінки якої і стало основною
метою теоретичного аналізу передбачуваного механізму взаємодії
молекулярного газу з перехідними металами.
При високотемпературному окисленні, гідруванні, трибоактивації та
інших процесах, пов'язаних із взаємодією металів з активним газовим
середовищем, вірогідні наступні хімічні реакції:
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K
1 MeX  X
Me  X 


(2.6)

K
2  MeX
Me  X 


(2.7)

2

Поява атомарної форми газу може збільшувати (активувати поверхню)
число активних центрів на поверхні, внаслідок чого виникають поєднані
процеси, наприклад, адсорбція молекулярного газу або пов'язана з нею
реакція утворення з'єднання з вищою валентністю, або пряма реакція синтезу
його:
K
3  MeX
Me  X 

2

2

(2.8)

Тут не виключається; можливість протікання та інших кількох реакцій.
Однак, принципово важливо та обставина, що у відкритій системі
концентрація молекулярного газу досить велика, тому швидкість реакції (3)
буде визначатися числом активних центрів, що утворюються внаслідок
бомбардування поверхні атомарним газом, тобто його концентрацією K [ X ]
3

Утворене сполука може бути зруйновано впливом атомарного газу, появою
автокаталітичної стадії:
K
4  MeX  2 X
MeX  X 

2

(2.9)

Дані чотири реакції не претендують на всю повноту ймовірних хімічних
процесів, що відбуваються в системах метал - двоатомний газ. Швидше вони
представляють найбільш часто спостерігається фрагмент - підсистему,
властиву широкому класу процесів взаємодії.
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2.3 Розробка комп’ютерно-інтегрованої процедури
Для вирішення поставлених в дипломі задач нами було розроблено
комп’ютерно-інтегровану процедуру, яка дозволяє об’єднати всі етапи
дослідження процесу окиснення заліза в одне ціле.
На рисунку 1.5 представлено структуру розробки розробленої комп’ютерноінтегрованої процедури, яка дозволяє провести детальній аналіз явища
утворення оксидної захисної плівки на поверхні металу, а також дослідити
вплив основних параметрів, таких як температура, концентрація, час спікання
експериментальних зразків.

Рисунок 2.1 – Структура комп’ютерно-інтегрованої процедури дослідження процесу
окиснення заліза
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З урахуванням поставлених задач
процедура наступна:

структура комп’ютерно-інтегрованої

 Експериментальна частина в якій було проведено аналіз зміни температури
від часу спікання та дослідження поведінки даних термокінетичних
кривих;
 Комп’ютерний розрахунок (було розділено на два етапи, а саме побудова
математичної моделі процесу окиснення і ідентифікація параметрів моделі.
Та другий етап - створення комп’ютерно програми для комп’ютерного
дослідження окиснення заліза)
 Використання комп’ютерної програми для проведення комп’ютерних
експерименту.
 Прийняття рішень на основі результатів моделювання
2.4 Методологія дослідження характеру кінетичних кривих

Проведення експерименту, при дослідженні процесу окиснення заліза
проходить в декілька стадій. Для початку потрібно підготувати зразки. Для
чого, беремо порошковий метал (рис. 2.1), зважуємо на вагах в необхідній
кількості та засипаємо до циліндричної прес форми.

Рисунок 2.2 – Підготовлення та формування зразків

Прес форма поміщається в механічний прес, де під тиском утворюються
тверді зразки для подальшого застосування. Даний механічний прес працює

41
під тиском, в діапазоні від 1,5 – МПа. В результаті ми отримуємо зразки
необхідного розміру.

Рисунок 2.3 – Процес пресування порошкового металу

Після цього робимо в заготовках отвори діаметром 2-3 мм, для підключення
термопари. Просвердлимо 2 отвори різної глибини (2 мм та 4 мм), для того,
щоб зняти покази температури на різних ділянках зразку.

Рисунок 2.4 – Зразки готові до спікання
Після пресування зразки нагріваються

у муфельній печі до заданої

температури, під час нагрівання дві термопари реєструють температуру в печі.
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Рисунок 2.5 – Вигляд всередині печі під час нагрівання зразків у тиглі до
заданої температури.
З метою спроби реєстрації згаданих температурних коливань була зібрана
система, структурна схема якої зображена на рис.4. Вона включає в себе зразок
1, який розташований в одному кінці термопари у захисній трубчатій гільзі 2.
З іншого боку в цю гільзу встановлена опорна пробка для фіксації термопари
у печі 3, сигнал за допомогою кабелю 4 підключено до аналогово цифрового
перетворювача у комп’ютері 5. Кінець термопари 2 з зразком 1 вставлений в
канал муфельної печі 6 через отвір в дверцятах 7.

Рисунок 2.6 - Структурна схема системи реєстрації температури зразка в
процесі спікання:1 – зразок, 2 – трубчата гільза, 3 – Опорна пробка, 4 –
кабель, 5 – комп’ютер, 6 – муфельна піч, 7 – дверцята муфельної печі.
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Схема комунікації експериментальної установки з комп’ютером зображена
на рисунку 2.6

Рисунок 2.7 – Структурна схема взаємодії експериментальної установки з
комп’ютерним інтерфейсом

Експериментальна установка представляє собою 16-ти канальний
аналого-цифровий перетворювач (АЦП), який встановлений на материнську
плату персонального комп’ютера. Дискретність збору даних АЦП – 3600 точок
за секунду. Сигнал на АЦП поступає від хромель-алюмінієвої термопари
(ТХА), яка підключається безпосередньо до експериментальних зразків.
Діапазон робочих температур ТХА становить 0 – 1300 °С. Результати
експерименту (рис.2.3) завантажуються в файл *.dat (додаток Б).

44

Рисунок 2.8 – Траєкторії зміни температури при окисненні заліза
Швидкодіюча комп’ютерна реєстрація динаміки температурних полів
термопарним методом при експериментальному дослідженні окиснення
порошкового металу в умовах одностороннього променевого нагріву виявили
істотні коливання сигналу термопар при підвищених температурах. На
рисунку 2.7 зображено запис динаміки змін сигналів двох термопар,
розташованих в різних областях зразку уздовж градієнту температури.

Рисунок 2.9 – Результат коливання температури на поверхні металевого
зразку під час тертя
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Результатом таким коливань температури на поверхні матеріалу є
руйнування оксидної плівки що суттєво впливає на термічні властивості (рис
2.8)
Проведений експеримент показує, що при поступовому збільшенні
температури, як тільки починається процес окиснення, спонтанно виникають
осциляції ЕРС термопари. Характер коливань відповідає режиму динамічного
хаосу. Тобто, даний експериментальні результати свідчать про виникнення
концентраційних хвиль – носіїв заряду, імовірно іонів кисню. У загальному
випадку це можуть бути іони будь-якого активного двоатомного газу. Вони є
зв’язувальною ланкою в гетерогенній системі, де кожна частинка, кожна
поверхня її або грань генерує концентраційні і теплові хвилі. Саме, рух
активного газу в пористому гетерогенному тілі зв'язує окремі індивідуальні
траєкторії в єдину динамічну траєкторію усього об'єкту. Нерівноважні фазові
переходи відбуваються не лише в точках біфуркацій нерівноважної системи,
але й можуть бути ініційовані суперпозицією концентраційних і теплових
хвиль.
В наслідок складної природи досліджуваного об’єкту в даній
магістерській роботі було вирішено застосувати багатоетапний підхід до
математичного

моделювання,

що

передбачав

послідовну

еволюцію

математичної моделі для врахування все більшої кількості факторів
 Перший етап передбачав складання і розрахунок моделі математичної
моделі окиснення з зосередженими параметрами
 Другий етап передбачав складання і розрахунок математичної моделі
процесу окиснення з розподіленими параметрами.
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3. МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО
ОКИСНЕННЯ ЗАЛІЗА ЯК ПРОЦЕСУ ІЗ ЗОСЕРЕДЖЕНИМИ
ПАРАМЕТРАМИ
3.1. Загальні уявлення про механізми взаємодії та теоретичний опис
нерівноважних процесів у тимчасово збуджених порошкових реагуючих
системах.
Інтерес до природи топохімічних реакцій взаємодії з перехідними
металами має не тільки науковий, але і практичний інтерес, у зв'язку із
завданнями створення нових ефективних технологій синтезу сполук і
матеріалів, підвищення їх функціональних властивостей: жаростійкості,
корозійної стійкості, зносостійкості і інших експлуатаційних характеристик.
Саме ряд гучних катастроф пов'язують з втратою функціональних
властивостей матеріалів у результаті взаємодії їх з навколишнім газовим
середовищем. У таких випадках виникає необхідність перегляду існуючих
концепцій і ретельного вивчення нових фактів, які не укладаються в рамки
традиційних уявлень. До них відносяться: явище низькотемпературного
окислення вельми жаростійких при високих температурах сполуки - оксиду
молібдену [10], вплив на характер окислення [43] параметрів струму
нагрівального пристрою, а також припинення окислення пористого нікелю
при нагріванні в кисні з характерним ефектом активації спікання його [18].
Спостережувані явища свідчать про різноманітні поведінки, властиві
відкритим

динамічним

нерівноважних

систем,

де

стійкість

об'єктів

визначається не швидкістю дифузії атомів газу в оксидному шарі, а
сукупністю взаємозв'язаних процесів, що включають сполучені хімічні реакції
на поверхні, що ініціюються цими тепловими процесами, фазові переходи, а
також і дифузійний транспорт. Вивчення поведінки різних матеріалів за
допомогою орбітальних супутників, що знаходяться на низьких орбітах, де
основним середовищем є іонізований атомарний кисень, також підтверджує
гіпотезу про його особливу роль в прискореної деградації металевих
матеріалів [45]. З каталізом і автокаталізом пов'язують появу хімічної
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нестійкості. Вона є одним з необхідних умов існування примітивної хімічної
самоорганізації. Вивчення ж механізмів виникнення її, є однією з
пріоритетних завдань сучасного природознавства. Поява ж іонів в процесі
окислення дає можливість розробити досить чутливу методику вивчення
топохімічних реакцій окиснення і відповідно дозволяє розкрити справжню
природу феномена самоорганізації. Якщо в практичному відношенні
представляється розвитку динамічної теорії жаростійкості і створення нового
покоління функціональних матеріалів з нелінійними механізмами адаптації, то
виникає реальна можливість вивчення динаміки топохімічних реакцій
окиснення пористих металів з застосуванням багатоканальної, швидкодіючої,
комп'ютеризованої системи реєстрації сигналів.
Необхідно

відзначити,

що

технологія

самопоширююшогося

високотемпературного синтезу і рідкофазне реакційне спікання розвивалися
переважно у відриві один від одного. Це пов'язано з тим, що ставилися різні
завдання. Однак, саме, при вивченні реакційного рідкофазного спікання
Савицьким А.П. [45] були проведені унікальні модельні експерименти. З них
однозначно видно, що процес спікання проходив в більшості випадків в
режимі СВС. Крім того, з цих результатів досить ясно, що перехід в кінетичну
стадію реакційного взаємодії пов'язаний з контактним плавленням в
конкретній фізико-хімічної системи і характеризується різким об'ємним
зростанням зразків і підйомом температури внаслідок екзотермічної реакції.
Стає зрозумілим, що з'являється гомогенна фаза - рідина, в якій як у
проточному реакторі йде хімічна взаємодія в кінетичній області. Однак у
більшості випадків спостерігається зростання брикетів, незважаючи на те, що
реакційна рідина як правило ідеально змочує і повинна відбуватися усадка за
рахунок капілярних сил. Це трактується зворотним явищем розштовхування
частинок твердої фази і зникненням рідини при розчиненні її у твердій
складовій реакційної композиції. Проте, враховуючи високу швидкість
релаксації температури до зовнішньої вихідної температури і повільні
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швидкості дифузії в твердих металах, не можна однозначно пов'язувати
зростання з уніполярним процесом розчинення рідини у твердому тілі.
Процеси окислення багатокомпонентних сплавів в кінетичної області
залежать від багатьох факторів, серед яких характер взаємодії самих
компонентів сплаву, що визначає каталітичну здатність щодо взаємодії з
киснем. У кінетичній області взаємодії з металами можливі різні сценарії
еволюції необоротних топохімічних реакцій. Основним фактором, що
визначає розвиток процесу в кінетичної області, є вибір системою
термокінетичної траєкторії, множинність яких закладена механізмом
взаємодії безпосередньо кисню з конкретним металом, як і з будь-яким
твердою речовиною, представленим сплавом, з'єднанням або композицією.
Кожен елемент, з'єднання фаза привносить в силу своєї індивідуальної
хімічної природи свій механізм в процес взаємодії всього сплаву або
композиції. На прикладі вивчення процесів окислення металевих елементів і
бінарних інтерметалічних бінарних сполук в попередньому розділі досить
наочно проглядається автоколивальний характер окислення з характерними
нерівноважними фазовими переходами і зміною еволюційної термокінетічної
траєкторії. Крім того, в цілому процес окислення є результатом суперпозиції
індивідуальних процесів взаємодії. Слід звернути увагу, що індивідуальність
твердих речовин щодо хімічної взаємодії проявляється, власне, специфікою
топохімічних реакцій, в результаті яких проводитися той чи інший
газоподібний продукт. Результатом їх може бути атомарний і молекулярний
гази, як це було показано масспектрометричним аналізом, озон і радикали
треатомного, двуатомного, одноатомного, кисню. Механізми взаємодії цих
продуктів в газовому середовищі настільки нелінійні, що передбачити
детерміноване поведінку таких систем досить проблематично. Проте таке
завдання є невід'ємною нового етапу розвитку природознавства, без якої
немислимий черговий прорив у техніці і технології та вирішенні назріваючих
проблем: вичерпання природних запасів, екологічної безпеки та відновлення
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джерел енергії. Щодо поведінки таких систем ведуться пошуки методів
аналізу, однак першочерговим завданням стає встановлення закономірностей
і розробка методів управління такими системами. Однак без повного
розуміння характеру поведінки, його зв'язки з механізмами взаємодії і
природою, що визначає цю взаємодію, завдання не може бути вирішеною.
Встановлення механізмів взаємодії безпосередньо пов'язане з динамікою
топохімічних процесів, кінетику яких можна відстежувати за характером
зміни складу газового середовища, а також зміни температури. Це досить
переконливо було продемонстровано на прикладі вивчення термокінетики
окислення порошкових металів. Безсумнівно, що при вивченні термокінетики
окислення складних сплавів і композицій можна виявити істотні відмінності
у механізмах взаємодії, що дозволить встановити вплив і внесок різних як
металевих елементів, так і інгредієнтів різної фізико-хімічної природи на
термокінетичну поведінку системи, а також характер зміни складу продуктів
топохімічної взаємодії.
Необхідно підкреслити, що без розгляду конкретних механізмів фізикохімічної взаємодії (хімічних процесів, фазових переходів, а також потоків
речовин, що беруть участь у реакції) немає можливості і розвитку теорії
запалювання СВС, хоча такі спроби існують в рамках формальнофеноменологічного походу [47]. Як старі, так і нові моделі горіння, засновані
на теоретичних дослідженнях теплових процесів, що відбуваються при СВС,
розпочаті ще в середині 70-х р. групою Зельдовича-Хайкіна-Мержанова та
іншими, використовують формально-феноменологічний підхід і тому не
дають досить повного опису явищ, що відбуваються. В цих роботах, хоча і
були отримані пульсуючі режими швидкості горіння, температура не
розглядалася в якості основного фактора, керуючого структурою і
властивостями матеріалів. Крім того, в цих роботах пульсуючі режими
обумовлені конкуренцією між залежностями зміни швидкості реакції від
концентрації речовини і температури. Якщо залежність швидкості реакції від
температури є незаперечним фактом, то залежність швидкості реакції від
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концентрації характерна тільки для гомогенних (газових і рідких) середовищ,
в яких процеси йдуть одночасно в кожній точці об'єму. Оскільки в умовах
поширення хвилі горіння в твердих тілах зона реакції безперервно насувається
на свіжі реагенти, використання в цьому випадку модифікованого закону
діючих мас не є обгрунтованим.
Таким

чином,

загальні

недоліки

представлених

формально-

феноменологічних підходів полягають у тому, що в них не враховуються зміни
теплофізичних властивостей, не розглядаються вклади від процесів фазових
переходів, що відбуваються в нерівноважних умовах, не враховуються
дисипативні властивості порошкової середовища. Тому для створення
керованої технології спікання порошкових матеріалів на основі реагуючих
фізико-хімічних систем з тепловиділенням необхідне впровадження фізикохімічних моделей з урахуванням всіх елементарних термічно активованих
процесів і з урахуванням їх зв'язку один з одним. Тобто, слід розглянути власне
синергетику СВС, що дозволить визначити траєкторію зміни головного
чинника, що задає структуру і властивості композиції - температури бігучого
теплового фронту або динаміку теплового стану всього матеріалу в цілому.
3.2 Фізико-хімічні особливості топонімічних реакцій
Нелінійність топохімічних реакцій високотемпературного окислення
призводить до того, що в пористому тілі виникають стійкі динамічні стани,
для яких характерно припинення окислення пористого металу і посилення
активації спікання [18]. Такий же ефект спостерігається при спіканні
грубодисперсних композицій, що містять нестійкі сполуки, що виділяють
летючий компонент - селен, який, як і його аналог по групі - кисень, в
рівноважних умовах утворює двоатомну молекулу [37]. До того ж не стійкість
і нелінійність процесу розкладання в кінцевому підсумку також призводять до
виникнення

стійких

динамічних

станів

-

дисипативних

структур,
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температурах, що перевищують більш ніж на 1000 0С температури початку
помітного розкладання оксидів [38].
Перераховані фактори, мають надзвичайно сильний вплив на
технологічні і функціональні властивості матеріалів. Дозріла необхідність
створення нового класу матеріалів з динамічним характером стійкості
визначає актуальність детального теоретичного та експериментального
вивчення механізмів топохімічні реакцій розкладання сполук у відкритих
порошкових реагуючих системах далеко від термодинамічної рівноваги.
Суперпозиція хімічних, дифузійних процесів і конвекції і теплопередачі
в порошкової середовищі повинно приводити до неоднорідного розподілу як
температури, так і концентрацій компонентів у системі, виникненню теплових
і концентраційних хвиль. Дані автоколивання на пізніх стадіях розкладання
індукують

фазові

переходи

(наприклад,

конденсацію

металу

або

кристалізацію), які фіксують неоднорідність, що виникла в гомогенній
складовій порошкового середовища. Тим самим фазові переходи руйнують
область гомогенності і, відповідно, первинний закон, що визначає поведінку
системи в тимчасовій області існування безперервних функцій, що описують
цей стан.
Процес окиснення заліза та розкладу його оксиду може бути
представлений сукупністю наступних паралельно-послідовних реакцій.

(3.1)

Перед побудовою математичної моделі проведено термодинамічний аналіз
процесу, розраховані ентальпії, ентропії і вільні енергії Гіббса для всіх
існуючих в запропонованому механізмі реакцій (табл.1) при температурі 1000
о

С. Термодинамічні розрахунки свідчать про протікання при цій температурі
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всіх п'яти реакцій системи (3.1). Реакція утворення магнетиту йде в твердій
фазі в дифузійної області, тому в моделі враховується її внесок тільки в
термокінетіку всього процесу. Реакція утворення Fe3O4 з FeO і Fe2O3
відбувається за рахунок підведення тепла зовні. Тому першим наближенням
відповідно до першого закону Онзагера, зміна температури матиме вигляд:

Таблиця 3.1. Термодинаміка процессу окиснення заліза

3.2 Побудова математичної моделі процесу окиснення
В диференціальній формі з урахуванням дифузії і теплопередачі
математична модель нерівноважного процесу розкладання може бути
представлена системою диференціальних рівнянь, де не тільки управляючі
параметри (константи швидкостей реакцій, ентальпії), але і самі змінні
(концентрації і температура), визначають кінетичну траєкторію. Суперпозиція
хімічних, дифузійних процесів і конвекції і теплопередачі в порошкової
середовищі повинно приводити до неоднорідного розподілу як температури,
так і концентрацій компонентів у системі, виникненню теплових і
концентраційних хвиль. Дані автоколивання на пізніх стадіях розкладання
індукують

фазові

переходи

(наприклад,

конденсацію

металу

або

кристалізацію), які фіксують неоднорідність, що виникла в гомогенній
складовій порошкового середовища. Тим самим фазові переходи руйнують
область гомогенності і, відповідно, первинний закон, що визначає поведінку
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системи в тимчасовій області існування безперервних функцій, що описують
цей стан. Відбувається одночасна зміна масштабу як гомогенності, так і
гетерогенності

порошкової

реакційної

системи,

Відповідно

процес

автолокалізується у вузькій зоні, що в кінцевому підсумку, призводить до
утворення стійких дисипативних структур.
Математична модель для опису динаміки зміни концентрацій молекулярного
і атомарного кисню і температури з урахуванням паралельно-послідовних
реакцій за механізмом (1) являє собою систему диференціальних рівнянь
такого вигляду:

(3.2)

де [O2], [O] - концентрація молекулярного і атомарного кисню моль/м3;
k1,k2 – константи швидкості реакції окиснення і рекомбінації м3/моль∙с
k3, k4, k5 - константи швидкостей відповідних реакцій, 1/с;
H1, H2, H3, H4, H5 - ентальпії відповідних реакцій, Дж/моль
С- теплоємність газу Дж/·моль·К.
Для спрощення розрахунку прийняте наступне припущення: об’єкт
моделювання розглядається в якості реактора ідеального витіснення;
Початкові умови розрахунку:
• Початкова температура процесу окиснення 600 оС
• Початкова концентрація атомарного кисню 0,001 моль/м3
• Початкова концентрація молекулярного кисню 0,032 моль/м3
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3.3 Параметрична ідентифікація моделі
У загальній постановці завданням ідентифікації є визначення за
експериментальними даними параметри і вид математичної моделі. При
вирішенні зворотної задачі хімічної кінетики зазвичай вирішується приватне
завдання ідентифікації - визначення за експериментальними даними
невідомих параметрів моделі.
Завданням

математичної

обробки

є

визначення

по

вихідним

експериментальним даними параметрів кінетичних рівнянь відомого виду.
Відповідно до цього значення параметрів знаходять з умови мінімізації
критерію

відповідності

між

експериментальними

і

розрахунковими

величинами швидкості реакції
(3.3)
де

- різниця (нев'язка) між експериментальною r і розрахунковою r

швидкостями реакції.
Оскільки в загальному випадку в кінетичних рівняннях r визначається
параметрами k і складом С, то

.

Значення параметрів k, яких критерій відповідності
набуває

мінімальних

значень,

вважаються

найкращими

шуканими

параметрами.
При нормальному законі розподілу умова (3.3) приймає вигляд
(3.4)
де

 дисперсія паралельних вимірювань в i-м досліді.

Відповідно з умовою (3.4) параметри k визначаються за методом
найменших квадратів. Цей метод найбільш ефективний при визначенні
параметрів

кінетичних

рівнянь

виду

При

цьому

його

використовують у поєднанні з логарифмуванням кінетичного рівняння і
нев’язку висловлюють так:
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Завдяки порівняльній простоті обчислень цей метод найбільш часто
застосовують для вирішення обернених задач.
Після визначення параметрів оцінюють відповідність кінетичного
рівняння експериментальним даним. Таку перевірку адекватності найчастіше
проводять по статистичному критерію Фішера.
Для параметричної ідентифікації математичної моделі окиснення
(3.2)
була записана умова оптимальності :

Для отримання нев’язки кінетичні рівняння було прологарифмовано і
отримано відповідні значення:

Для параметричної ідентифікації було обрано середовище MATLAB
Метод найменших квадратів у середовищі MATLAB представлений функцією
lsqnonlin
lsqnonlin вирішує нелінійну задачу методом найменших квадратів,
включаючи завдання нелінійного підбору даних.
До розрахунку значень f (x) ("суми квадратів"), lsqnonlin вимагає
задаваної користувачем функції для розрахунку векторозначимої функції.

Далі, використовуючи векторну термінологію, завдання оптимізації
може бути заново сформульована як

Фрагмент реалізації пошуку мінімуму функції методом найменших квадратів
x0 = [0.1 1];
[x1,resnorm] = lsqnonlin(@myfun1,x0,)
function F1= myfun1(x1,k2,k3,k4,Y(1),Y(2));
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F1 = Log(r(1))-(2*(log(k2)+2*log(log(Y(1))))+log(x1)+2*log(Y(2))(log*k3+log(Y(1))));
end
[x2,resnorm] = lsqnonlin(@myfun1,x0,)
function F2= myfun2(k1,x2,k3,k4,Y(1),Y(2))
F2 = Log(r)-(2*(log(x2)+2*log(log(Y(1)))+log(k1)+2*log(Y(2))(log*k3+log(O);
End
Всі необхідні дані для розрахунку методом найменших квадратів беруться с
workspace після числового дифференціювання математичної моделі.
Для вирішення системи диференційних рівнянь виду (3.2) було обрано
програмне середовище MATLAB. В якості числового методу використано
метод Гіра.
Для розрахунку було створено M-файла: ode.m з підфункцією kinetic.m В
підфункцію записується система дифференційних рівнянь та ентальпії
хімічних рівнянь. :
[T, Y] = ode15s(@kinetic, [0:0.01:tt], [0.01 0.032
T0],[],T0);
figure
plot(T, Y(1:end,3))
xlabel('t, c');ylabel('Температура, 0С');
title('Зміна температури в часі');
figure
plot(T, Y(1:end,2))
xlabel('t, c');ylabel('Температура, 0С');
title('Концентрація молекулярного кисню');
figure
plot(T, Y(1:end,1))
xlabel('t, c');ylabel('Температура, 0С');
title('Концентрація атомарного кисню');
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function [f] = kinetic(t, u,T0)
H1=572800;
H2=498400;
H3=514200;
H4=530000;
H5=33000;
f = zeros(length(u),1);
k1= 0.9*exp(-41/(8.31*u(3)));
k2= 0.5*exp(-38/(8.31*u(3)));
k3= 0.07*exp(-15/(8.31*u(3)));
k4= 0.09*exp(-27/(8.31*u(3)));
k5= 0.7*exp(-32/(8.31*u(3)));
f(2) = -2*k2*(u(1)^2) + k1*(u(2)^2)-k3*u(1);
f(1) = -2*k1*(u(2)^2) + k2*(u(1)^2)-k4*u(2);
f(3) =
((k1*(u(2)^2)*H1)+(k2*(u(1)^2)*H2)+(k3*u(1)*H3)+(k4*u(2
)*H4)+(k5*(T0-u(3))*H5))/45;
end
В файл під іменем ode.m записуємо вбудовану функцію ode15s, яка
представляє метод метод Гіра та початкові умови і параметри розрахунку.
Синтаксис функції ode15s:
[t, X] = ode15(‘<ім’я функції>‘, t0, tf, x0,’додаткові змінні’)
Вхідні параметри:
‘<ім’я функції>‘ – строкова змінна, це ім’я М-файла, в якому обчислюються
праві частини системи ЗДР;
t0 – початкове значення часу;
tf – кінцеве значення часу;
x0 – вектор початкових умов;
Вихідні параметри:
t – поточний час;
X – масив в якому кожен стовпчик відповідає одній змінній.
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Для попередньої перевірки адекватності математичної моделі було зроблено
графічне порівняння результатів моделювання з експериментальними даними
в програмному пакеті OriginLab, де червоним кольором виділена криві
отримані в результаті розрахунку математичної моделі, а чорним кольором –
дані отримані експериментально.(Рис3.1-4)

Рисунок 3.1 – Порівняння результатів зміни температури процесу окиснення
заліза при температурі 600 °С
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Рисунок 3.2 – Фрагмент порівняння результатів зміни концентрації
атомарного кисню, та температури процесу окиснення заліза при температурі
800 °С
Як видно з Рисунків 3.1 і 3.2 математична модель досить точно описує
процес окиснення заліза.

Час (с
(б) часовий фрагмент
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Рисунок 3.3 – Порівняння траєкторії зміни концентрації молекулярного
кисню

Час (с)
(а) загальний вид

Час (с)

(б) часовий фрагмент

Рисунок 3.4 – Порівняння траєкторії зміни концентрації атомарного кисню
Як видно з рисунків 3.1 – 3.4 Математична модель з отриманими в результаті
параметричної ідентифікації параметрами досить точно описує процес
окиснення.
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Для більш точної перевірки адекватності математичної моделі було
розраховано статистичний критерій Фішера. Результати параметричної
ідентифікації, а саме значення констант швидкості і розраховані значення
критерію Фішера наведені у таблиці 3.2
Таблиця 3.2 – Результати параметричної ідентифікації

Отже, за результатами параметричної ідентифікації було визначено
константи швидкості процесу окиснення та перевірено математичну модель на
адекватність.
За результатами розрахунку критерію Фішера можна зробити висновок,
що математична модель з отриманими в результаті параметричної
ідентифікації значеннями констант швидкості адекватна і добре описує процес
окиснення заліза.
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3.4 Результати математичного моделювання
В результаті комп’ютерного моделювання було отримано графік зміни
температури, концентрації атомарного і молекулярного кисню в часі

Рисунок 3.5 - Зміна температури процесу окиснення заліза при температурі
600 °С
Як видно з рисунку 3.5, то характер поведінки досліджуваної системи
відповідає динаміці детермінованого хаосу. Амплітуда коливань температури
достатньо велика, враховуючи основні принципи побудови моделі, а саме
поведінку системи в локалізованій області. На поверхні виникає множина
локальних джерел, що генерують коливання з своїм спектром амплітуд і
частот,

що

зумовлено

шорсткістю

поверхні.

Наприклад,

в

умовах

конвективного руху молекулярного газу можлива поява теплових хвиль та їх
інтерференція. Тому можуть виникати різкі спалахи температури. Такі
спалахи і взагалі осцилюючі зміни температури приводять до появи
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знакозмінних термомеханічних коливань, які спричиняють руйнування
захисної плівки оксиду і деструкцію всього матеріалу.

Час (с)
Рисунок 3.6 - Траєкторія зміни концентрації молекулярного кисню процесу
окиснення.
Як видно з рисунку 3.6, то траєкторія зміни концентрації атомарного
кисню також має коливальних характер що впливає на виникнення коливань
температури на поверхні металу, різкий ріст і падіння концентрації
відповідають руйнуванню і утворенню оксидної плівки на поверхні металу.
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Час (с)
Рисунок 3.7 - Траєкторія зміни концентрації атомарного кисню процесу
окиснення.
З рисунку 3.7 - видно різке падіння концентрації атомарного кисню, що
виникає в наслідок рекомбінації атомарного кисню в молекулярний. Після
падіння концентрація атомарного кисню починає коливатися що також
впливає на не рівномірний розподіл температури, проте вплив атомарного
кисню на динаміку зміни температури не такий значний через малу
концентрацію.
Отже, як показали результати комп’ютерного моделюванні в процесі
окиснення заліза спостерігається наявність осциляції термокінетичних
кривих, що вкотре підтверджує коливальну природу досліджуваного процесу
як з теоретичної так і експериментальної (рисунок 2.3) точки зору.
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Таким чином, при окисленні багатокомпонентних металевих сплавів та
композицій із з'єднаннями різної фізико-хімічної природи процес окислення
йде в кінетичній області у разі виникнення термокінетичних коливань. В разі
їх відсутності, вибору лінійної траєкторії утворюється щільна плівка оксиду,
і процес окислення контролюється дифузією іонів кисню через що утворився
шар з'єднання. Виникнення термокінетичних коливань і теплових хвиль при
високоенергетичному впливі на поверхню металевого сплаву в області
термодинамічної

нестійкості

захисних

плівок,

наприклад,

оксидів,

призводить до виникнення знакозмінних напружень і прискоренню
деструкції матеріалу
Розроблена математична модель адекватно описує процес окиснення
заліза

при

підвищених

температурах.

Окрім

того

співставлення

експериментальних даних з результатами комп‘ютерного розрахунку
дозволяє встановити кінетичні параметри топохімічних процесів, а саме
визначити весь механізм процесу, який має синергетичну природу. В умовах
колективної взаємодії практично неможливо встановити кінетичні параметри
окремо взятих процесів. Однак, підхід, розглянутий в даній роботі, дозволяє
зробити це з мінімальною кількістю проведених експериментів і розрахунків.
Отримані результати можуть бути ефективно використані при розробленні
нового покоління жаростійких матеріалів, призначених для експлуатації в
екстремальних умовах.
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4.МАТЕМАТИЧНЕ
МОДЕЛЮВАННЯ
ПРОЦЕСУ
ОКИСНЕННЯ ЗАЛІЗА ПРИ ВИСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ.
МОДЕЛЬ З РОЗПОДІЛЕНИМИ ПАРАМЕТРАМИ
4.1 Побудова математичної моделі процесу окиснення з розподіленими
параметрами
Центральним у побудовані моделі локальної гетерогенної кінетики є
принцип проточного реактора, яким є середа з максимальним числом ступенів
свободи,

кінетичні

параметри

якої

на

порядки

відрізняються

від

гетерогенізіруючої фази. Передбачається, що незворотні топохімічні реакції
індукують сукупність фізико-хімічних процесів у всьому обсязі гомогенної
середовища. Таким чином, для повного побудови локальної кінетики
гетерогенних процесів необхідно встановити роль кожного процесу в
колективному механізмі гетерогенного взаємодії. Тільки після цього можна
будувати фундаментальні основи неформальної макроскопічної кінетики, яка
так чи інакше є наслідком складної суперпозиції нелінійних явищ,
індукованих окремими джерелами, в ролі яких виступає реакційна фаза з
меншим числом ступенів свободи в загальній сукупності дискретнооднорідного середовища. З властивостями відкритих реакційних дискретно однорідних середовищ, а саме: схильністю їх до автоволнових процесів,
зумовленим нелінійним характером колективної взаємодії сукупності окремих
фізико-хімічних законів, пов'язані антиентропійні процеси диференціація
енергії і речовини. Ці процеси обумовлені зовнішнім потоком енергії, яка
внаслідок нелінійної взаємодії диференціюється, що може призводити до
локальної концентрації її, так само як і утворення мікро і макро енергетичної
структури.
Введенням джерела постійної збудливості або термодинамічної
нестійкості закладається не тільки програма функціональних характеристик
нерівноважного матеріалу з елементами самоорганізації, а й технологічного
поведінки композиції в процесі її консолідації при спіканні. Слід звернути
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особливу увагу на процес утворення з порошкової суміші матеріалу з
елементами самоорганізації, як єдиного цілого, в результаті спікання, а не
інших методів консолідації. Саме, при спіканні були виявлені перші факти
прояву процесів самоорганізації, що призводять до виникнення динамічно
стійких утворень - дисипативних структур. Тільки вивчення механізмів
фізико-хімічної взаємодії при спіканні може дозволити сформулювати
загальний принцип створення нерівноважних об'єктів неорганічного світу з
динамічним

характером

стійкості.

Ймовірно,

механізми

виникнення

дисипативних об'єктів як і у випадку біологічних, пов'язані з виникненням
циклів. Ієрархія нестійкостей в нерівноважних системах породжує не тільки
виникнення

дисипативних

структур,

але

і

стійкий

консолідований

макроскопічний об'єкт. У порошкових реагуючих системах консолідація,
безсумнівно, повинна відбуватися в процесі спікання. Таким чином,
дослідження топохімічних процесів розкладання і взаємодії в області
нестійкості хімічних сполук, утворених перехідними металами та елементами,
що утворюють двоатомний газ дозволить розкрити реальні механізми
виникнення дисипативних структур і відповідно розробити засади створення
матеріалів з нелінійними механізмами адаптації.
Математична модель з врахуванням руху вздовж довжини зразка
реакцій матиме наступний запис


(4.1)

де [O2], [O] - концентрація молекулярного і атомарного кисню моль/м3;
k1,k2 – константи швидкості реакції окиснення і рекомбінації м3/моль∙с
k3, k4, k5 - константи швидкостей відповідних реакцій, 1/с;
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H1, H2, H3, H4, H5 - ентальпії відповідних реакцій, Дж/моль
С- теплоємність газу Дж/·моль·К.
Для спрощення розрахунку прийняте наступне припущення: об’єкт
моделювання розглядається в якості реактора ідеального витіснення;
Початкові умови розрахунку:
• об’єкт моделювання розглядається в якості реактора ідеального
витіснення;
• початкова температура процесу окиснення складатиме 1000 °С.
• Початкова концентрація атомарного кисню 0,001 моль/м3
• Початкова концентрація молекулярного кисню 0,032 моль/м3
• Гранична концентрація концентрація атомарного кисню дорівнює 0
• Гранична концентрація молекулярного кисню 0,032 моль/м3

4.2 Розрахунок математичної моделі.
Послідовність моделювання аналогічна послідовності першого блоку
розрахунку, проте для розрахунку моделі в часткових похідних (4.1) необхідно
змінити числовий метод розрахунку, тому було обрано метод скінченних
елементів. Розрахунок математичної моделі проводився у середовищі
MATLAB, де метод скінченних елементів представлений функцією pdepe вирішувачем одновимірних крайових задач для систем параболічних і
еліптичних диференціальних рівнянь в часткових похідних (PDE), що містять
операції диференціювання першого порядку по одній просторової змінної і
часу
синтаксис:
sol = pdepe (m, pdefun, icfun, bcfun, xmesh, tspan, options, p1, p2 ...)

69
аргументи:
m - параметр, відповідний симетрії проблеми: m = 0 - "плоска" симетрія (m =
0 відповідає плоскопараллельній крайової задачі), m = 1 циліндрична симетрія,
m = 2 - сферична симетрія.
pdefun - функція користувача, яка визначає коефіцієнти PDE.
icfun - функція користувача, яка визначає початкові умови.
bcfun - функція користувача, яка визначає граничні умови.
xmesh - вектор [x0, x1, ..., xn], що задає координати x точок, в яких чисельне
рішення потрібно для кожного значення в tspan (xmesh - масив координат
вузлів одновимірної сітки по просторовій координаті x, . Елементи xmesh
повинні задовольнити умові x0 <x1 <... <xn, тобто повинні розташовуватися в
порядку зростання. Довжина xmesh повинна бути> = 3.
tspan - вектор [t0, t1, ..., tf], що задає моменти часу, в які рішення PDE потрібно
для кожного значення в mesh (tspan - масив координат вузлів одновимірної
сітки з тимчасової координаті t, см. рівняння (1.1)). Елементи tspan повинні
задовольнити t0 <t1 <... <tf, тобто повинні розташовуватися в порядку
зростання. Довжина tspan повинна бути> = 3.
options - деякі параметри підтримує решателя ОДУ, що викликається з pdepe:
RelTol, AbsTol, NormControl, InitialStep, і MaxStep. У більшості випадків,
значення за замовчуванням для цих параметрів породжують задовільні по
точності рішення.
p1, p2, ... - необов'язкові параметри, які потрібно передати до pdefun, icfun, і
bcfun.
Опис:
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sol = pdepe (m, pdefun, icfun, bcfun, xmesh, tspan) вирішує крайові задачі для
систем параболічних і еліптичних PDE, що містять операції диференціювання
першого порядку по одній просторової змінної і часу. Звичайні диференціальні
рівняння (ОДУ), які випливають з дискретизації по просторовій координаті,
інтегруються, щоб отримати значення наближеного рішення в моменти часу,
точно встановлені в tspan. Функція pdepe повертає значення рішення на сітці,
заданої в xmesh.
pdepe вирішує PDE такого вигляду:

(4.2)
PDE або система PDE вирішується для просторово-часового інтервалу t0 <= t
<= tf і a <= x <= b. Інтервал [a, b] повинен бути кінцевий. m може бути 0, 1, або
2, що відповідає плоскій, циліндричної, або сферичної симетрії. Якщо m> 0, то
a має бути> = 0.
У рівнянні 4.2 f(x, t, u,

u/ x)- функція "потоку" і s(x, t, u,

u/ x)-

функція джерела. Приватні похідні по часу від компонентів шуканої величини
множаться на діагональну матрицю c(x, t, u,

u/ x) . Діагональні елементи

цієї матриці є або тотожне нулями або позитивними значеннями. Елемент,
який

є

тотожним

нулем,

відповідає

еліптичному

рівняння,

інакше

параболічного рівняння. Повинно бути принаймні одне параболічне рівняння
у всій системі рівнянь. Елемент з, який відповідає параболічного рівняння,
може звертатися в нуль в ізольованих значеннях x, якщо ці значення x - вузли
сітки. Розриви розподілу c і / або s в заданому інтервалі просторових
координат дозволяються за умови, що точка сітки представлена в кожному
підінтервалі.
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Для t = t0 і всіх значень x компоненти рішення задовольняють початковим
умовам виду
u (x, t0) = u0 (x)
Для всіх t, а також x = a або x = b компоненти рішення задовольняють
граничній умові виду
p(x,t,u)+q(x,t)× f(x, t, u,

u/ x) =0

Елементи q повинні бути тотожно дорівнюють нулю або ні при яких значеннях
x, t же не бути рівними нулю. Також, з цих двох коефіцієнтів, тільки p може
залежати від u.
При виконанні функції sol = pdepe (m, pdefun, icfun, bcfun, xmesh, tspan):
m відповідає m;
xmesh (1) і xmesh (end) відповідають a і b;
tspan (1) і tspan (end) відповідають t0 і tf;
pdefun обчислює значення коефіцієнтів PDE c, f, і s. Ця функція викликається
за формою [c, f, s] = pdefun (x, t, u, dudx)
Вхідні параметри - скаляри x і t, і вектори u і dudx, які приблизно відповідають
рішенням u і його похідної по x, відповідно. c, f, і s – столбцьові матриці. c
зберігає діагональні елементи матриці c (рівняння 1.1).
icfun обчислює початкові умови. Ця функція викликається за формою
u = icfun (x)
Коли викликається з параметром x, icfun обчислює і повертає початкові
значення компонентів рішення в стовбцьову матрицю u.
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bcfun обчислює значення параметрів p і q граничних умов (рівняння 1.3). Ця
функція викликається за формою [pl, ql, pr, qr] = bcfun (xl, ul, xr, ur, t)
ul - наближене рішення в кордоні лівого боку xl = a, і ur - наближене рішення
в правій межі xr = b. pl і ql - столбцовую матриці, відповідні p і q, обчисленому
в xl, аналогічно pr і qr відповідають xr. Коли m> 0 і a = 0, обмеженість рішення
(тобто кінцеве значення рішення) близько x = 0 вимагає, щоб потік f звернувся
в нуль в x = 0. pdepe накладає це гранична умова автоматично і тим самим
ігнорує значення, повернуті в pl і ql.
pdepe повертає рішення в багатовимірний масив sol. ui = ui = sol (:,:, i) є
наближенням до i-му компоненту вектора рішення u. Елемент ui (j, k) = sol (j,
k, i) є наближенням ui при (t, x) = (tspan (j), xmesh (k)).
ui = sol (j,:, i) містить i-й компонент рішення в момент часу tspan (j) і вузлах
сітки xmesh (:).
Для розрахунку було створено M-файл: Diploma1 в якому задається
інтервали розрахунку Х і Т, ентальпії відповідних реакцій і викликається
вирішувач pdepe:
x = linspace(0,xx,12);
t = linspace(0,tt,25);
m = 0;
H1=572800;
H2=498400;
H3=514200;
H4=530000;
H5=33000;
sol =
pdepe(m,@pdex4pde,@pdex4ic,@pdex4bc,x,t,[],T0,H1,H2,H3,
H4,H5,C1,C2);
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u1 = sol(:,:,1);
u2 = sol(:,:,2);
u3 = sol(:,:,3);
Вирішувач pdepe викликає 3 підфункції:
Піфункція pdex4pde.m містить формули розрахунку констант швидкості і
кінетичні рівняння віповідних реакцій:
function [c,f,s] =
pdex4pde(x,t,u,DuDx,T0,H1,H2,H3,H4,H5,C1,C2)
k1= 0.9*exp(-41/(8.31*u(3)));
k2= 0.5*exp(-38/(8.31*u(3)));
k3= 0.07*exp(-15/(8.31*u(3)));
k4= 0.09*exp(-27/(8.31*u(3)));
k5= 0.7*exp(-32/(8.31*u(3)));
f1 = (-2*k2*(u(1)^2)) + k1*(u(2)^2)-k3*u(1);
f2 = (-2*k1*(u(2)^2)) + k2*(u(1)^2)-k4*u(2);
f3 =
((k1*(u(2)^2)*H1)+(k2*(u(1)^2)*H2)+(k3*u(1)*H3)+(k4*u(2
)*H4)+(k5*(T0-u(3))*H5))/30;
c = [1; 1; 1];
f = [1; 1; 1];
s = [f1; f2; f3];
Підфункція pdex4ic.m містить початкові умови розрахунку.
function u0 = pdex4ic(x,T0,H1,H2,H3,H4,H5,C1,C2)
u0 = [C1; C2; T0];
Підфункція pdex4bc.m містить граничні умови розрахунку.
function [pl,ql,pr,qr] =
pdex4bc(xl,ul,xr,ur,t,T0,H1,H2,H3,H4,H5,C1,C2)
pl = [ul(1); ul(2)-C2; ul(3)-T0];
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ql = [0; 0; 0];
pr = [ur(1); ur(2)-C2; 0];
qr = [ 0; 0; 1];
В результаті виклику М-Файлу Diploma1.m виконується розрахунок
математичної моделі процесу окиснення методом кінцевих елементів.
Результати розрахунку записуються у workspace після чого будуються поля
розподілу концентрацій і температури:
Першим результатом є розподіл концентрації атомарного кисню по довжині
і часу розрахунку.

Рисунок 4.1 - Поле зміни концентрації атомарного кисню процесу окиснення.
З рисунку 4.1 - видно не рівномірний розподіл концентрації по довжині.
Різке падіння концентрації атомарного кисню на початку розрахунку виникає
в наслідок рекомбінації атомарного кисню в молекулярний. Після падіння
концентрація атомарного кисню починає коливатися по довжині і по часу
розрахунку що впливає на не рівномірний розподіл температури, проте вплив
атомарного кисню на динаміку зміни температури не такий значний через
малу концентрацію.
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Другим графіком є розподіл концентрації атомарного кисню по довжині і
часу розрахунку.

Рисунок 4.2 -

Поле зміни концентрації молекулярного кисню

процесу

окиснення.
Як видно з рисунку 4.1, то траєкторія зміни концентрації атомарного
кисню також має коливальних характер як по довжині так і по часу що впливає
на виникнення коливань температури на поверхні металу, різкий ріст і падіння
концентрації відповідають руйнуванню і утворенню оксидної плівки на
поверхні металу. З рисунку випливають різкі перепади концентрації по
довжині зразку що свідчить про не рівномірність утворення оксидної плівки,
Ця не рівномірність утворення викликає появу напружень на поверхні
матеріалу, що призводить до руйнування деструкції оксидної плівки, що в
свою чергу призводить до різкого падіння жаростійкості заліза. Коливання
концентрації молекулярного кисню суттєво впливають на температуру
процесу окиснення.
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Третім і основним показником процесу окиснення є температура
процесу.

Рисунок 4.3 - Зміна температури процесу окиснення заліза при температурі
1000 °С
Виникнення

термокінетичних

коливань

і

теплових

хвиль

при

високоенергетичному впливі на поверхню металевого сплаву в області
термодинамічної нестійкості захисних плівок, наприклад, оксидів, призводить
до виникнення знакозмінних напружень і прискоренню деструкції матеріалу
[1, 2]. В окислювальному середовищі до переходу від дифузійної до кінетичної
стадії, при якій швидкості деградації матеріалу збільшуються на порядки. Дані
коливання проявилися на етапі моделювання, що можна побачити на графіках
рис. 3.5, рис. 4.3.
Розкладання

сполук,

утворених

молекулярними

газами,

супроводжується поглинанням тепла, а реакція рекомбінації є екзотермічним
процесом, тому зміна температури в області взаємодії, так само, як і
концентрації, має немонотонний характер. Теоретичний аналіз нерівноважних
процесів при термічному розкладанні сполук перехідних металів з активними
двоатомних

газами

дозволив

встановити

молекулярний

механізм
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немонотонного зміни концентрації компонентів у відкритій системі, що
призводить до немонотонного зміни температури порошкової середовища.
Пов'язані з цим фазові переходи, які призводять до зміни масштабу областей
гомогенності та гетерогенності і, як наслідок, виникнення автолокалізаційні
станів, дають підставу розглядати як самі процеси, так і з'єднання, за участю
яких вони йдуть, в якості елемента нерівноважних композиційних матеріалів
з нелінійними механізмами адаптації .
Отримані при математичному моделюванні результати дозволяють
розкрити механізми деградації матеріалів у окислювальному середовищі, а
також встановити область параметрів виникнення термокінетичних коливань,
що призводять до руйнування матеріалу. Розглянутий фізико-хімічний
механізм процесів розкладання є основою прогнозування деструктивних
процесів жаростійких матеріалів в екстремальних умовах експлуатації і
створення нового покоління матеріалів.
Аналіз поведінки реальних нерівноважних процесів розкладання
неорганічних сполук на основі перехідних металів і активних двохатомних
газів рішення з використанням побудованих авторами кінетичних моделей
дозволив теоретично встановити існування коливальних траєкторій в області
термодинамічної нестійкості їх бінарних сполук. Існування коливальних
траєкторій передбачає виникнення термокінетичних коливань, що може
призводити до прискореної деградації матеріалів у середовищі активних
двохатомних газів. У випадку ж такої поведінки в порошкової середовищі
можливе виникнення дисипативних структур.
В якості перспективи подальших досліджень в частині математичного
опису нерівноважних, стаціонарних станів за межами термодинамічної гілки,
підвищення адекватності використовуваних кінетичних моделей: облік в
математичному описі таких факторів, як рух газу в системі (конвекція і
дифузія), облік в системі моделей наявності в системі алотропних модифікацій
кисню.
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5.РОЗРОБКА ПРОГРАМИ РОЗРАХУНКУ ПРОЦЕСУ ДИСОЦІАЦІЇ ТА
РЕКОМБІНАЦІЇ КИСНЮ
5.1.Технічне завдання на розроблення програмного забезпечення
Основною задачею розроблюваного програмного забезпечення є

1.

розрахунок зміни концентрацій атомарного та молекулярного кисню а також
температурного профілю даної реакції.
Вхідними даними є початкова концентрація атомарного кисню,

2.
початкова

концентрація

молекулярного

кисню,

початкове

значення

температури, швидкість руху системи вздовж площини Х, час дослідження
системи, довжина площини х та константи швидкості відповідних реакцій.
3.
можуть

Потенційними користувачами даного програмного забезпечення
бути

наукові

установи

що

займаються

експериментальним

дослідженням процесу розкладання окисів.
4.

Програмне забезпечення реалізовано у середовищі MATLAB

5.2. Структура та технічні характеристики обчислювального
модуля
Для автоматизації розрахунків було створено програмний модуль що
взаємодіє з внутрішніми функціями описаними вище.
Для створення інтегрованої програмної процедури моделювання
окиснення заліза при надвисоких температурах було обрано програмне
середовище MATLAB.
По мірі еволюції математичної моделі програмний модуль доповнився
засобами розрахунку моделі в часткових похідних, тому його можна
використовувати як для розрахунку моделі з зосередженими так і для моделі з
розподіленими параметрами.
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Для розрахунку методом кінцевих різниць і методом Гіра створена
комп'ютерна програма надає розраховувачу всі необхідні данні і отримає
результати розрахунку.
Програмний модуль виконує автоматизований розрахунок зміни
концентрацій атомарного та молекулярного кисню а також температурного
профілю даної реакції методом кінцевих елементів для моделі з розподіленими
параметрами і методом Гіра для моделі з зосередженими . Загальний вигляд
програмного вікна представлений на рис. 5.1:

Рис. 5.1 – Загальний вигляд робочої форми програмного модуля
На робочій формі знаходяться: віконця для введення всіх необхідних
вхідних величин та

параметрів розрахунку. Користувач може обрати

математичну модель для розрахунку і яку графічну інформацію виводити. На
формі знаходиться кнопка Розрахунок і Вихід
Схема програмного модулю зображена на Рис. 5.2
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Зовнішня
комп ютерна
процедура
Внутрішня процедура
розрахунку

Візуалізація
результатів

М Файл
реалізації
розрахунку

Модель з зосередженими параметрами

Модель з розподіленими параметрами

Вирішувач
ode113
Kinetic
Функція
задання
рівнянь

Вирішувач
pdepe
Pdex4bc
Функція
граничних
умов

Pdex4ic
Функція
початкових
умов

Pdex4pde
Функція
задання
рівнянь

Рис. 5.2 – Схема взаємодії елементів програмного модулю
Програмний розрахунок складається з деяких основних етапів.
У вікні програмного модулю відбувається ввід вхідних величин:
початкова

концентрація

атомарного

кисню,

початкова

концентрація

молекулярного кисню, початкове значення температури, проміжок часу для
розрахунку,

довжина площини переміщення, швидкість переміщення і

константи швидкості відповідних реакцій, відбувається вибір графічної
інформації для виведення та вибір математичної моделі для розрахунку.
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При натисненні кнопки «Розрахувати» відбуваються наступні дії:
1.

Зчитування даних з форми.

2.

Передача даних до внутрішнього М. файлу

3.

Вибір математичної моделі

4.

Передача даних до відповідного вирішувача в залежності від обраної

математичної моделі
5.

Розрахунок за рівняннями, що описують зміну концентрацій і

температури.
6.

Побудова графіків в залежності від обраних користувачем параметрів.

Програмування подій у матлаб GUI проходить за допомогою функцій Callback
Фрагмент коду для зчитування даних з форми :
% --- Executes on button press in pushbutton1.
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata,
handles)
% hObject

handle to pushbutton1 (see GCBO)

% eventdata

reserved - to be defined in a future

version of MATLAB
% handles

structure with handles and user data (see

GUIDATA)
T0= str2num(get(handles.Temp, 'String'));
assignin('base','T0',T0)
xx= str2num(get(handles.xx, 'String'));
assignin('base','xx',xx)
vv = str2num(get(handles.vv, 'String'));
assignin('base','vv',vv)
tt=str2num(get(handles.tt, 'String'));
assignin('base','tt',tt)
C1= str2num(get(handles.cc1, 'String'));
assignin('base','C1',C1)
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C2= str2num(get(handles.cc2, 'String'));
assignin('base','C2',C2)
g1 = get(handles.graf1,'Value');
assignin('base','g1',g1)
g2 = get(handles.graf2,'Value');
assignin('base','g2',g2)
g3 = get(handles.graf3,'Value');
assignin('base','g3',g3)
m1 = get(handles.mm1,'Value');
assignin('base','m1',m1)
m2 = get(handles.mm2,'Value');
assignin('base','m2',m2)

Таким чином, в даному розділі було розроблено програмний модуль для
розрахунку зміни концентрацій і температури зразка заліза у часі і русі вздовж
координати Х. Обрана мова програмування MATLAB дозволяє напряму
взаємодіяти з складними вирішувачами у тому числі для використання методу
скінченних різниць. Робота модулю побудована таким чином, що користувачу
не потрібно мати спеціальних навичок в програмуванні для отримання
результатів та висновків по результатам роботи програми.
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ВИСНОВКИ
Отже, в даній магістерській роботі було виконано наступне:
• Проведено експериментальний блок по досліджено закономірностей
процесів, що протікають в системі метал - двоатомний газ.
• Експериментально було встановлено виникнення термокінетичних
коливань, що в подальшому було підтверджено теоретично.
• Розроблено математичну модель процесу окиснення заліза.
• Проведено параметричну ідентифікацію в результаті якої встановлено
значення

констант

швидкостей

реакцій

k1

і

k2,

Розраховано

статистичний критерій Фішера для перевірки адекватності математичної
моделі, зроблено висновки про адекватність.
• Виконано

математичне

моделювання

процесу

окиснення

з

зосередженими параметрами в середовищі MATLAB методом Гіра,
зроблено висновки на підставі отриманих результатів моделювання.
• Розроблено математичну модель процесу окиснення заліза при
підвищених температурах з розподіленими параметрами.
• Здійснено розрахунок за математичною моделлю окиснення з
розподіленими параметрами в середовищі MATLAB методом кінцевих
елементів, зроблено висновки на підставі отриманих результатів
моделювання.
• Розроблено

програмний

автоматизації розрахунків.

продукт

у

середовищі

MATLAB

для
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