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КІНЕТИКA ВОДНЕВМІСНИХ ГAЗІВ

ІЗ ФТОРИДНО-ОКСИДНИХ СИСТЕМ
В.В. Брем, В.Я. Кожухарь, Ю.М. Епутатов.

Кинетика водородосодержащих газов из фторид-
но-оксидных систем. С помощью разработанной
методики получены термокинетические кривые дега-
зации флюсов различных фторидно-оксидных сис-
тем. Наплавленные системы изготавливались в раз-
личных состояниях: в обычном гранулированном, из
сухих сырьевых компонентов и при специальном
увлажнении компонентов. Выявлено лимитирую-
щую стадию и механизм процесса десорбции водо-
родосодержащих газов из флюсовых систем. Полу-
чены экспериментальные уравнения диффузионной
кинетики термической десорбции растворенных
форм водорода, позволяющие рассчитать продолжи-
тельность оптимальной дегазации.

V.V. Brem, V.Ya. Kozhukhar, Yu.M. Yeputatov.
Kinetics on hydrogenous gases from fluoride-oxide
systems. With the use of the developed procedure  the
thermo-kinetic curves of flux degassing in various
fluoride-oxide systems are obtained. The hard-fased
systems were made in various conditions: in normal
granulated state, from dry raw-material components
and with special humidifying of components. The lim-
iting stage is revealed, as well as the  mechanism  of
hydrogenous gases desorption from flux systems. The
experimental equations of thermal desorption diffu-
sion kinetics the dissolved forms of hydrogen are ob-
tained, allowing to calculate the optimum degassing
duration.

Взaємозв’язок рівнів вихідної нaводененості флюсів і металу, що переплавляється, спосте-
рігається в перших фазах плавок ЕШП (при нaплaвці нижньої частини стального зливку приб-
лизно на 1/3 його висоти), які проводилися з твердим стартом. Відмічена обставина диктує до-
цільність максимального зниження водню у вихідних флюсах. Ефективне виведення водневмі-
сних газів із флюсів досягається прожарюванням їх на повітрі при температурах вище 750...800
°С в достатньо роздробленому вигляді [1]. Вміст води у флюсах може бути зменшено також з
допомогою високотемперaтурної обробки їх в інертній атмосфері [2]. Таким чином, встановле-
но, що найбільш поширеним способом дегазації флюсів є їх прожарювання на повітрі чи в інер-
тній атмосфері. Попереднє прожарювання флюсів використовується і в сучасних варіантах тех-
нології ЕШП з застосуванням захисної атмосфери.  І хоч встановлено,  що процеси ЕШП з рід-
ким стартом виявляються нечутливими до рівня нaводененості вихідних флюсів [3], для елект-
рошлакового переплаву металів з твердим стартом підвищення ефективності дегaзуючого про-
жарювання флюсів перед їх вживанням залишається актуальним завданням. Існуючі ж практи-
чні заходи проведення дегaзуючого прожарювання флюсів ще недостатньо ефективні, а їх на-
віть загальні технологічні пaрaметри (температура, тривалість) недостатньо науково обґрунто-
вані. Таке положення є наслідком відсутності систематичних експериментальних пошуків в да-
ній області.

В зв’язку з цим вивчалися особливості кінетики та механізму термічної десорбції воднев-
місних газів із найбільш широко застосовуваних електрошлакових флюсів. Для проведення
цього дослідження використовувалися власні методичні розробки в техніці аналізу флюсів на
водень [4].

Усі проаналізовані флюси були виготовлені на Нікопольському заводі феросплавів. В про-
цесі виробництва розплави електрошлакових фторидно-оксидних флюсів були гранульовані з
допомогою стисненого повітря (суха грануляція). Для визначення гранулометричного складу
флюсів застосовували ситове фракціонування:

Номер
фракції 1 2 3 4 5 6 7

Розміри,
мм

Менш
0,2 0,20...0,32 0,32...0,40 0,40...0,63 0,63...1,00 1,00...1,60 1,60...2,50
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Отримані таким чином фракції обраних флюсів далі досліджувалися окремо як на загаль-
ний вміст в них водню,  так і для визначення відносного розподілу водню за різними формами
його існування в флюсах.

Кінетичні особливості термічної десорбції водню одного із флюсів ЕШП АНФ-6 проілюс-
тровано на рис. 1. Хід цих кривих для різних фракцій одного і того ж флюсу однотипний. При-
близно однаковий і відносний розподіл водню за формами його існування для різних фракцій.
Із дослідних даних витікає тaкож,  що термічнa  дегaзaція досліджених флюсів протікає зі
знaчними труднощами. Тaк, прaктично повнa дегaзaція при 1100 °С досягається тільки для
флюсів AНФ-1 та AНФ-6.  Повна дегaзaція флюсів AНФ-28 та AН-291 потребує нaгрівання їх
до 1200 °С, a для флюсу AНФ-29 — і до більш високих температур. Форми існування водню в
гранульованих флюсах ЕШП та термічна стабільність відповідних їм водневмісних сполук спе-
ціально вивчалася раніше з використанням масиву експериментальних даних (з фазового скла-
ду флюсів, ІЧ-спектроскопії їх та термокінетики виділення із них водню) [5, 6].
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Рис. 1. Кінетичні криві термічної десорбції водню в режимі безупинного
нагрівання (20 °С/хв) флюсу марки АНФ-1 з фракцій №2(1), № 4(2) та  №6(3)

Для експериментальної перевірки цих припущень проведені спеціальні досліди. З цією ме-
тою для однієї й тієї ж фракції № 4 обраних партій флюсів різних марок за прийнятою методи-
кою отримані криві термокінетичної десорбції з них водню для двох випадків: у звичайному
стані (свіжих промислових флюсів) та повторно гідратованих флюсів після попередньої їх пов-
ної термічної дегазації. Попередню дегазацію флюсів в останньому випадку проводили в тоці
осушеного газу-носія (азоту) протягом однієї години. Охолодження дегaзовaних флюсів до кім-
натної температури здійснювалося також у тоці газу-носія без розгерметизації установки . Для
повторної гідратації дегaзовaних флюсів останні поміщувались на 60 годин в спеціальні скляні
бюкси, в яких підтримувалась 100-процентна вологість повітря при кімнатній температурі.

На рис. 2 зображені термокінетичні криві дегазації звичайних флюсових гранул (крива 1) у
співставленні з такими ж, що пройшли попередню дегазацію (яка забезпечує повне виділення з них
усіх форм водню, в тому числі розчиненого) і повторну гідратацію в вологому повітрі (крива 2).

Співставлення кривих 1 і 2, аналогічно тим, що зображені на рис. 2, для всіх дослідних ма-
рок флюсів ЕШП дозволяє зробити висновок, що виділення розчинених в фазових складових
флюсу водневмісних газів спостерігається в області температур від 700 °C до 1100 °C. При
цьому відносно легко (при 700 °C) водень виділяється з флюсу AНФ-6, a з найбільшими труд-
нощами з флюсу марки AНФ-29 (при 1100 °C). Отриманий результат експериментально підтве-
рджує висловлене раніше припущення, що найбільшої термічної активації потребують процеси
видалення із промислових гранульованих флюсів розчиненої частини водневмісних сполук во-
дню,  що міститься в них.  Саме ця стадія в багатостадійному процесі виявляється лімітуючою
при термічній дегазації фторидно-оксидних флюсів. Повноту видалення розчиненого в флюсах
водню в значній мірі при цьому буде визначати рівень вихідної нaводененості розплавленого в
кристалізаторі флюсу в варіантах ЕШП з твердим стартом.

Ступінь десорбції водню із фторидно-оксидних флюсів ЕШП для різних температур про-
жарювання в проточній осушеній атмосфері азоту при

2NP @0,1 МПa визначалась і методом ізо-
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термічних витримок флюсів, які дегазуються. Флюси в цій серії дослідів використовувалися без
попереднього їх розсіву, тобто звичайного гранулометричного складу.
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Рис. 2. Кінетичні криві термічної десорбції водню в режимі безупинного
нагрівання (20 °С/хв.) АНФ-1:із звичайних флюсів (1) і флюсів після

 попередньої дегазації їх і повторної гідратації на вологому повітрі (2)

Відмічено, що проведення прожарювання флюсів на відкритому повітрі не забезпечує рів-
ней їх дегазації, зроблених методом ізотермічних витримок внаслідок взаємодії флюсів з водя-
ною парою. Останні можуть обмежувати границю десорбції водню із них навіть при порівняно
високих температурах через можливість появи у флюсів суттєвого залишку нaводененості,
пов’язaного з термодинамічною можливістю розчинності H2O та HF в твердих кристалічних та
склоподібних фазах фторидно-оксидних флюсів. Крім того, при прожарюванні флюсів у воло-
гому повітрі при температурах вище 500 °С отримують значний розвиток процеси їх пірогідро-
лізу за схемами:

(CaF2)фл+(H2O)газ=(CaO)фл+2(HF)газ; (1)

(MgF2)фл+(H2O)газ=(MgO)фл+2(HF)газ. (2)
Пірогідроліз при прожарюванні флюсів може призвести до значної втрати в них фторидів

(~ на 2...10 мaс. %), що, безсумнівно, погіршує економічні та екологічні показники всього тех-
нологічного процесу переплаву металу. З врахуванням відмічених обставин можна признати
доцільним проведення термічної дегазації флюсів в осушених проточних чи циркуляційних
нейтральних газових середовищах або у вакуумі.

Однак, в ряді випадків можливо виключення попереднього прожарювання флюсів. Для об-
робки сталей, що мають підвищену схильність до утворення водневих тріщин, можуть бути ви-
користані лише ті флюси, що попередньо розсіяні на окремі фракції, вміст водню в яких доста-
тньо низький. Фракції з підвищеною нaводененістю можуть використовуватися також без по-
переднього прожарювання для роботи з більш стійкими до водню металами, наприклад, з аус-
тенітними нержавіючими сталями). Такий селективний підхід до використання гранульованих
промислових флюсів може бути розширений і шляхом окремого використання різних партій
флюсу однієї й тієї ж марки, коливання в нaводененості яких також великі. Для сортування різ-
них партій та фракцій флюсів за ступенем їх нaводененості необхідна лише додаткова організа-
ція аналізу флюсів на вміст в них водню.

Термічна дегазація промислових гранульованих флюсів в режимі безперервного підйому
температури являє собою послідовний ряд стадій дегазації різних форм існування в них водню
(див. рисунки 1 та 2). У відповідності до задачі забезпечення повної десорбції водню із фторид-
но-оксидних флюсів ЕШП лімітуючою стадією процесу дегазації виявляється остання стадія.
Цій стадії відповідає область максимальних температур дегазації (див. рисунок 2). Встановле-
но,  що в цій області температур,  визначеній для кожної марки флюсу,  із флюсів виділяються
розчинені в них водневмісні гази. З врахуванням термодинамічних особливостей розчинення
водню в фторидно-оксидних розплавах і з урахуванням особливостей промислової технології
нaплaвки та грануляції флюсів ЕШП із останніх повинні виділятися при термічній десорбції, в
основному, такі водневмісні гази: H2O, HF та H2 .
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Для виявлення механізму десорбції із флюсів розчинених в них газів застосовували методи-
ку [4]. При цьому необхідно було встановити, який із двох можливих етапів гетерогенного проце-
су дегазації гранул флюсів (реакцій поверхневої десорбції чи дифузії) є найбільш повільним.
Реакції поверхневої десорбції для газів, що розглядаються, можливо відобразити рівняннями

2(OH-)фл®(H2O)газ+(O2-)фл; (3)

(H+)фл+(F-)фл®(HF)газ; (4)

2(H-)фл–2e®(H2)газ. (5)
Узагальнене рівняння для них може бути записане виразом

2
H H

2 2
H 0

( )8ln 1
( )
W D
W r

té ù p t
- @ê úp ë û

. (6)

Із рівняння (6) витікає, що при заданому відношенні H H 0( ) ( )W Wt  ця величина не повинна
залежати від радіусу гранул. У випадку ж лімітування швидкості виділення водню із дегазова-
них гранул процесами його дифузії відношення H H 0( ) ( )W Wt  виявляється пов’язaним вже для
заданого значення t з радіусом гранул r і з коефіцієнтом дифузії водню в них H( )D .

Для експериментальної перевірки щодо виконання співвідношення (6) при дегазації про-
мислових гранульованих фторидно-оксидних флюсів проведена спеціальна група дослідів. Вка-
зані досліди проведені способом, стосовно до чотирьох різних фракцій з радіусами 0,1 мм; 0,26
мм; 0,42 та 0,65 мм п’яти марок флюсів. Результати цієї групи дослідів показали, що повне ви-
ділення розчиненого водню із гранул лімітується дифузією. Кінетика дегазації гранул для всіх
варіантів дослідів знаходилась в узгодженні з рівнянням (6), що свідчить про дифузійний ре-
жим процесу.

Для повного кінетичного опису процесу термічної дегазації шлаків необхідно було експе-
риментально отримати рівняння температурної залежності його швидкості. Опис такого склад-
ного дифузійного процесу одним рівнянням типу

{ R }
H 0

DE TD D e -= (7)

можливий в випадку, коли як HD  застосовувати усереднений (ефективний) для обраної систе-
ми коефіцієнт дифузії розчинених форм водню в гранулах.

В серії дослідів для визначення використовували по одній фракції (№ 4) кожного флюсу.
Узагальнення їх за допомогою співвідношень типу (7) і залежностей (рис. 3) приводить до та-
ких рівнянь температурних залежностей HD :

для AНФ-1: DH=8,01·10–6 exp(–16800/RT); (8)
для AНФ-6: DH=4,58·10–6 exp(–15300/RT); (9)

для AНФ-28: DH=12,9·10–6 exp(–20900/RT); (10)
для AНФ-29: DH=7,34·10–6 exp(–18800/RT); (11)

для AНФ-291: DH=5,0·10–6 exp(–15500/RT). (12)
Із виразів (8)...(12) бачимо,  що для всіх досліджених флюсів значення HD  при однакових

температурах були в межах від 10-7 до 10-6 см2/с. Близькими виявляються і енергії активації
дифузії водню в цих флюсах (від 15,3 до 20,9 кДж/моль).

Таким чином, докладне вивчення кінетики термічної дегазації промислових гранульованих
флюсів ЕШП показало, що прийнята на практиці тривалість цього процесу (від 8 до 24 годин)
виявилася завищеною в декілька разів.
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У літературі відсутні відомості про рівень на-
водененості наплавлених флюсів різних марок, які
виготовлені при попередньому прожарюванні ком-
понентів. Однак зазначені відомості можуть стано-
вити істотний інтерес для обґрунтованого вибору
перспективних флюсових композицій, що мають
високу вологостійкість при відкритому збереженні
на повітрі.

Вологостійкість флюсів, одержаних при швид-
кому роздробленні й охолодженні розплаву стисне-
ним повітрям, виявляється не набагато нижче воло-
гостійкості флюсів, вироблених дробленням проду-
ктів уповільненої їх кристалізації.

Аналіз дослідних плавок ЕШП з твердим стар-
том (у відкритому варіанті) на шлаках наплавлених
із гранульованих флюсів і безпосередньо із сиро-
винних компонентів у попередньо прожареному
стані від дослідних плавок з рідким стартом майже
не відрізняються.

Встановлено, при яких параметрах процесу переплаву поточні концентрації водню в мета-
лі й у флюсі в процесі переплаву у відкритій установці ЕШП не пов’язані з висхідними вміста-
ми водню в гранульованих флюсах і сировинних компонентах.

Оскільки механізм десорбції водню наплавлених фторидно-оксидних флюсів співпав з ра-
ніше описаним,  було проведено спеціальну групу дослідів.

Експериментальні дані, узагальнені за допомогою співвідношень типу (6), (7), приводять
до таких рівнянь температурних залежностей DH:
для AНФ-1: DH=8,20·10–6 exp(–16400/RT); (13)

для AНФ-6: DH=4,60·10–6 exp(–15100/RT); (14)

для AНФ-28: DH=12,9·10–6 exp(–20900/RT); (15)

для AНФ-29: DH=7,45·10–6 exp(–18500/RT); (16)

для AНФ-291: DH=5,13·10–6 exp(–15200/RT). (17)
Із виразів (13)…(17) бачимо, що для всіх досліджених флюсів значення DH при однакових

температурах виявляються одного порядку (від 10–7 до 10–6 см2/с). Близькими виявляються і
енергії активації дифузії водню в цих флюсах (від 15,2 до 20,7 кДж/моль).

Проведена спеціальна група дослідів, де визначено рівень наводененості наплавлених
флюсів різних марок, які виготовлені при спеціально зволоженому стані компонентів.

Встановлено, що наплавлення флюсу із зволожених компонентів у флюсоплавильній печі і
його гомогенна витримка за часом на порядок менша при рідкому старті, ніж проведення про-
жарювання сировинних компонентів, наплавлення і гранулювання на відкритому повітрі.

Одержані експериментальні дані, узагальнені за допомогою співвідношень типу (6), (7),
приводять до таких рівнянь температурних залежностей DH:
для AНФ-1: DH=8,60·10–6 exp(–16150/RT); (18)

для AНФ-6: DH=4,50·10–6 exp(–15000/RT); (19)

для AНФ-28: DH=14,9·10–6 exp(–20400/RT); (20)

для AНФ-29: DH=7,64·10–6 exp(–18100/RT); (21)

для AНФ-291: DH=5,01·10–6 exp(–15010/RT); (22)
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Рис. 3. Температурні залежності
ефективних коефіцієнтів дифузії водню (Dн)

у гранулах промислових флюсів ЕШП: 1 —
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для AНФ-32: DH=4,83·10–6 exp(–14900/RT). (23)
Із виразів (18)...(23) бачимо, що для всіх досліджених флюсів, які виготовлені при спеціа-

льно зволоженому стані компонентів, значення DH при однакових температурах виявляються
одного порядку (від 10–7 до 10–6 см2/с). Близькими виявляються і енергії активації дифузії вод-
ню в цих флюсах (від 14,9 до 20,4 кДж/моль).

За результатами проведенних досліджень встановлено, що лімітуючою стадією багатоста-
дійного процесу термічної дегазації фторидно-оксидних флюсів виявляється десорбція розчи-
нених водневмісних газів із кристалічних та склоподібних фаз. Помітна десорбція спостеріга-
ється в області температур вище 650...700°С і контролюється дифузійним виходом газів із гра-
нул. З допомогою кінетичних кривих дегазації в ізотермічному режимі в інтервалі 900...1200 °С
для флюсів  різних марок визначені ефективні коефіцієнти дифузії в них водню. За допомогою
отриманих дифузійних рівнянь можуть бути розраховані величини тривалості термічної дегаза-
ції досліджених флюсів в залежності від їх розміру та температури прожарювання.
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