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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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Досліджена макрокінетика окиснення пористого кобальта та запропонована 
термокінетична модель процесу в неізотермічних умовах. В результаті комп’ютерного 
експерименту встановлені різні термокінетичні траєкторії протікання процесу. Вивчено 
вплив швидкостей реакцій на термокінетику процесу. 

Ключові слова: макрокінетика, термокінетична модель,  оксиди кобальта 
 

Исследована макрокинетика окисления пористого кобальта и предложена 
термокинетическая модель процесса в неизотермических условиях. В результате 
компьютерного эксперимента установлены различные термокинетические траектории 
протекания процесса. Изучено влияние скоростей реакций на термокинетику процесса. 

Ключевые слова: макрокинетика, термокинетическая модель, оксиды кобальта 
 

The macrocnetics of oxidation of porous cobalt and the thermokinetic model of the process 
in non-isothermal conditions are proposed. As a result of the computer experiment, different 
thermokinetic trajectories of the process flow are established. The influence of reaction rates on the 
thermokinetics of the process has been studied. 

Keywords: macrokinetics, thermokineticmodel, cobaltoxides 
 

ВСТУП 
Кобальт – найважливіший компонент сплавів і спеціальних сталей. Належить 

до сім’ї фероїдів (залізо, кобальт, нікель). Міцність, корозійна стійкість, стійкість до 
нагрівання притаманні кобальту. Здебільшого використовується у оборонній, 
металургійній, хімічній та ракетобудівній галузях. Також кобальт входить до складу 
жароміцних, затвердих та корозійно стійких сплавів [1]. Сталі для виготовлення 
ріжучих інструментів часто містять кобальт. У ряді випадків цей метал 
використовують як гальванічні покриття, оскільки такі покриття є стійкішими до 
впливу слабих кислот, ніж хромові або нікелеві. З цієї ж причини тонким шаром 
кобальту іноді покривають столові ножі для захисту від впливу агресивних 
середовищ. Варто сказати, що кобальтом часто покривають ріжучі станки в 
промисловості. У зв’язку з його високою жаростійкістю в наш час його варто 
розглядати як теплозахисний матеріал в піно або пористому стані. Однак для його 
використання необхідно розуміти механізми окиснення з урахуванням можливих 
паралельних послідовних процесів, які можуть приводити до критичних явищ. 
 

ЕКСПЕРИМЕНТ 
Порошок кобальта було спресовано із заданою пористістю. При цьому якісно 

моделювався процес поведінки нерівноважної закритої системи, у зв’язку зі  
створенням захисної плівки оксидів, яка екранує підведення газу до поверхні металу. 
Отримані результати підтверджують це припущення (рис.1). 
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Пористий кобальт окислюється на початковій стадії окиснення, після чого 

приріст маси мінімальний. Система переходить в дифузійний режим. 
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Рис 1. Макрокінетика окиснення пористого кобальта з відносною щільністю: 

1 – 66,2 %; 2 – 62,7%; 3 – 59,9% 
 

ТЕОРІЯ ТА МОДЕЛЬ ПРОЦЕСУ 
Процес розкладу оксиду кобальта запропонований  наступною системою, яка 

представлена у вигляді сукупності паралельно-послідовних реакцій кожна з яких має 
право на існування. 
 

 
 

Таблиця 1. Термодинаміка реакційних процесів розкладу оксиду-кобальта при 
початковій температурі 264оС 
Реакція ΔH, кДж 

 − 478.6 

 − 327.8 

 88.1 

 410 

 222.2 

 − 498.4 
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Реакція розкладу  до відбувається за рахунок підведення тепла 

ззовні. Крім того, взаємодія відбувається в твердій фазі. У зв’язку з цим в першому 
лінійному наближенні у відповідності з першим законом Онзагера [2-4], зміна 
температури для твердофазних реакцій буде мати вигляд наступної функції: 
 

ii HTTk
dt
dT

⋅−= )( 0  

 
При побудові математичної моделі враховано наступні припущення: 
1. потік молекулярного кисню вважається постійним; 
2. початкова температура процесу окиснення складає 264оС. 
Модель з урахуванням всіх паралельно-послідовних реакцій матиме наступний 

вигляд: 
 

 

 

 
 

де [O] – концентрація атомарного кисню, моль/м3; k1, k2, k3,k4, k5, k6 – константи 
швидкостей відповідних реакцій;H1, H2, H3, H4, H5,H6 – ентальпії відповідних реакцій 
розкладу оксидів кобальту. Для вирішення системи диференційних рівнянь було 
обрано програмне середовище MathCad. В якості числового методу вирішення було 
обрано метод Ейлера. Вибір даного числового методу зумовлений простотою, а також 
швидкістю використання. 
 

РЕЗУЛЬТАТИ КОМП’ЮТЕРНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 
При відносно великій швидкості першої та відносно не великій швидкості 

другої реакції температура тримається в межах норми(рис1). При цьому існує 
тривалий період коли температура зростає майже стаціонарно. При цьому майже 
протягом всього часу концентрація атомарного кисню зростає, а кисню – спадає і 
лише під кінець починає зростати. 
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Рис. 2. Кінетика змін концентрацій атомарного і молекулярного кисню (а) і 

температури (б) при: k1 = 0.1, k2 = 0.01, k3 = 0.4, k4 = 0.8, k5 =0.001, k6 =0.1 
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Зменшення більше ніж в декілька разів швидкості першої реакції, а також 
збільшення в декілька разів швидкості другої реакції призводить до зростання 
температури, а також до збільшення концентрацій атомарного кисню (рис.3). 
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Рис. 3. Кінетика змін концентрацій атомарного і молекулярного кисню (а) та 

температури (б) при: k1 = 0.001, k2 = 0.8, k3 = 0.8, k4 = 0.8, k5 =0.001, k6 =0.1 
 

Повернення до попередньої швидкості першої реакції, а також зменшення 
швидкості другої реакції призводить до майже стаціонарного режиму зміни 
температури. Концентрація обох речовин (рис.4) зменшується. 
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Рис. 4. Кінетика змін концентрацій атомарного і молекулярного кисню (а) та 
температури (б) при: k1 = 0.1, k2 = 0.08, k3 = 0.18, k4 = 0.4, k5 = 0.001, k6 = 0.008 

 
Таким чином, як і експериментальні досліди макрокінетики окиснення 

пористих заготовок кобальту, так і теоретичне моделювання процесів окиснення в 
неізотермічних умовах підтвердили можливість використання його в пористому стані 
в якості теплозахисного матеріалу. 
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