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В роботі запропоновано механізм та побудовано термокінетичну модель процесу 
окиснення нікелю. Вказана модель являє собою систему жорстких звичайних диференційних 
рівнянь. Досліджено особливості комп’ютерного моделювання процесу окиснення нікелю, як 
реалізації математичного опису процесу у спеціалізованому програмному забезпеченні. 

Ключові слова: нікель, окиснення, числові методи, спеціалізоване програмне 
забезпечення 
 

В работе предложен механизм и построена термокинетическая модель процесса 
окисления никеля. Указанная модель представляет собой систему жестких обыкновенных 
дифференциальных уравнений. Исследованы особенности компьютерного моделирования 
процесса окисления никеля, как реализации математического описания процесса в 
специализированном программном обеспечении. 

Ключевые слова: никель, окисление, численные методы, специализированное 
программное обеспечение 
 

The paper addresses some features of computer simulation of nickel oxidation 
thermokinetics. The mechanism of nickel oxidation process was suggested and the thermokinetic 
model of the process was presented. In the present case the model is a system of stiff ordinary 
differential equations. Some peculiarities of computer simulation of nickel oxidation process, as a 
realization of the mathematical description of the process in the specialized software, were 
investigated. 
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Нікель широко застосовується для виробництва спеціальних сталей і сплавів 
(хромонікелеєві нержавіючі сталі, електротехнічні сплави (ніхром, нікелін, хромель), 
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сплави з високою магнітною проникністю), які характеризуються термо- та 
корозійною стійкістю, цінними механічними, магнітними, електричними, 
термоелектричними властивостями. Металевий нікель є важливим конструкційним 
матеріалом, широко застосовуваним у промисловості (хімічне реакційне обладнання, 
обладнання ядерної енергетики, акумуляторні електроди, спеціальні покриття сталей, 
алюмінію та ін. металів, тощо) [1]. 

Як і інші перехідні метали, нікель характеризується складною природою 
процесів окиснення [1, 2, 3]. Вивчення окиснення нікелю як низки незворотних 
процесів ускладняється суперпозицією теплових і концентраційних хвиль, що 
генеруються безліччю локальних джерел топохімічних реакцій окиснення. Так, 
теоретико-експериментальне дослідження процесів окиснення пористого нікелю [3] 
виявило існування автохвильових режимів і нерівноважних переходів типу біфуркації 
Хопфа, які переходять у подальшому до лінійного розвитку процесу.  

Теоретичне дослідження процесу окиснення нікелю (встановлення 
термокінетичних траєкторій протікання процесу) вимагає:  

а) припущення про механізм процесу;  
б) розвинення математичного апарату для опису термокінетики процесу;  
в) обґрунтування вибору числових методів та програмного забезпечення для 

моделювання;  
г) прийняття рішень за результатами моделювання.  
У межах загальної програми дослідження критичних явищ, які виникають під 

час високотемпературного перетворення d-металів і їх сполук, вивчення можливості 
створення комп’ютерно-інтегрованої системи наукових досліджень поведінки d- 
металів та їх сполук в умовах високих температур, у представленій роботі ставилися 
задачі дослідження особливостей комп’ютерної реалізації із використанням засобів 
системи комп’ютерної алгебри MathCad моделей термокінетики окиснення нікелю як 
системи жорстких диференційних рівнянь. 
 

Обгрунтування механізму процесу окиснення нікелю 
У відповідності до задач етапу встановлення механізму протікання процесу 

окиснення, було (на основі апріорної інформації) сформульовано припущення про 
сімейство елементарних актів перетворення у вигляді множини хімічних реакцій. У 
подальшому вказана множина була піддана дискримінації на основі 
термодинамічного аналізу. Термодинамічний аналіз множини реакційних процесів 
окиснення нікелю (початкова температура 500оС) дозволяє твердити, що найбільш 
ймовірними у даному процесі є такі реакції: 
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Математична модель термокінетики процесу окиснення нікелю 
Із врахуванням низки припущень та спрощень [2] та відповідних початкових 

умов, можна твердити, що механізму (1)-(5) відповідає наступна система 
термокінетичних рівнянь: 
 

        (6) 

де [O], [O2] – концентрації відповідно атомарного та молекулярного кисню, 
моль/м3; k1, k2, k3,k4, k5 – константи швидкостей відповідних реакцій; H1, H2, H3, H4, H5 
– ентальпії відповідно реакцій (1)-(5) процесу окиснення нікелю. 
 

Вибір засобів комп’ютерного моделювання 
Для задач комп’ютерного моделювання (у даному випадку – для вирішення 

системи диференційних рівнянь (6) із відповідними початковими умовами) було 
обрано пакет MathCad, як такий, що є орієнтованим на роботу із «інтерактивними» 
документами. Застосований у сучасних версіях MathCad формат файлів 
розширюваної мови розмітки (XML), можливість підтримки стандартних інтерфейсів 
сприяють спільному використанню даних з іншими програмними пакетами, іншими 
користувачами. Фірма PTC (правовласник пакету MathCad) декларує принципову 
можливість використання даного пакету у складі систем автоматизованого 
проектування (CAD), а також систем керування документообігом, програмними 
рішеннями з керування даними про виріб (PDM); MathCad може бути ефективно 
інтегрований із іншими продуктами фірми PTC, серед яких пакет Creo (раніше 
Pro/ENGINEER) для тривимірного автоматизованого проектування, автоматизованого 
керування (CAM) і автоматизованого конструювання (CAE). 

Фрагмент аркуша MathCad, що реалізує вирішення задачі Коші (6), наведено на 
рис. 1.  

У відповідності до задач дослідження, було проаналізовано можливості пакету 
MathCad щодо вирішення систем жорстких звичайних диференційних рівнянь 
першого порядку вигляду (6). За аналогією з підходом, застосованим у літературі 
(див., наприклад, [4]), було виконано інтегрування системи (6) у MathCad кількома 
числовими методами при кількох різних кроках інтегрування, за незмінних інших 
умов (коефіцієнти у рівняннях, початкові умови, тощо). Для порівняння було обрано 
реалізовані у середовищі MathCad числовий метод Ейлера (метод реалізовано 
авторами у вигляді елементарних команд MathCad), метод Рунге-Кутта четвертого 
порядку із фіксованим кроком (використано функцію MathCad rkfixed), та метод 
Булірша-Штера (використано функцію MathCad Radau). 

У серії обчислювальних експериментів явище нестійкості рішення 
досліджуваної моделі виявилося лише під час вирішення задачі методом Ейлера – 
рис. 2. Зауважимо, що для більшої наочності на рис. 2 наведено лише криву, яка 
відповідає другому рівнянню системи (6) – розподілу в часі концентрації атомарного 



КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТА БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ 

 220 

кисню. На рис 2. наведено рішення, що відповідає значенню коефіцієнтів k1 = 0.09, 
k2 = 0.9, k3 = 0.5, k4 = 0.07, k5 = 0.7. 
 

 
Рис. 1. Моделювання термокінетики окиснення нікелю у MathCad:  

фрагмент робочого аркуша (вихідні дані) 
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Рис. 2. Вияв нестійкості числового рішення системи жорстких диференційних рівнянь 

вигляду (6) методом Ейлера: 
1 – стійке рішення (крок інтегрування h=0.01); 
2 – нестійке рішення (крок інтегрування h=0.1) 



КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ 
ТА БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І СИСТЕМ 

 221 

 
Слід ще раз наголосити, що метод Ейлера не є «вбудованим» (реалізованим у 

вигляді стандартної функції MathCad). Таким чином, результати розрахунків 
дозволяють твердити про ефективність усіх досліджених убудованих засобів пакету 
MathCad, призначених для вирішення систем жорстких звичайних диференційних, 
для випадку рівнянь вигляду (6). Подальші дослідження у цьому напрямі будуть 
пов’язані із інтеграцією MathCad у розроблювану систему автоматизованих наукових 
досліджень. 
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