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О МОЖЛИВИХ ВТРАТАХ V2O5 ПРИ ОКИСНОМУ ВИПАЛІ 

ВАПНОВАНОГО КЕКУ 

 

Гунько І.М., аспірант
(1)

 

Запорізька державна інженерна академія 

 

В Україні накопичена велика кількість ванадійвмістних відходів 

техногенного походження, які складують на території промислових підприємств 

і відносять до другого класу токсичності. Такими відходами є: золи теплових 

електростанцій (ТЕС), шлами титанового й глиноземного виробництва, відходи 

ванадієвого й ферованадієвого виробництва, відпрацьовані каталізатори 

сіркокислотного виробництва та ін.  

На Запорізькому титаномагнієвому заводі при виробництві титану 

губчатого утворюється техногенний відхід – алюмованадієвий кек (АВК), що 

відноситься до другого класу токсичності. Екологічним законодавством 

заборонене складування відходів даного класу токсичності на полігонах, які 

знаходяться на території підприємства. Щоб вирішити цю проблему 

Запорізьким інститутом титану був запропонований спосіб вапнування АВК зі 

зниженням класу токсичності відходу й можливості складування його на 

полігонах у вигляді вапнованого кека (ВК). Однак недолік вапнованого кеку в 

тому, що він не може бути товарною продукцією широкого застосування.  

Тому інститутом титану для усунення даного недоліку була розроблена 

схема переробки ВК, яка містить у собі наступні операції: відмивання ВК від 

хлоридів, окисний випал вапнованого кеку, вилуговування недогарка, 

осадження ванадату натрію з наступним його прожарюванням. Результатом є 

товарний продукт, який відповідає нормам ТУ 14-5-92-90 встановлених для 

марок 1 і 2 технічного пентаоксиду ванадію.  

Основною операцією є окисний  випал, тому що саме він визначає ступінь 

витягу ванадію в кінцевий продукт. Випал забезпечує переведення ванадію з 

нерозчинної у воді сполуки (V2O4) у добре розчинну сполуку (V2O5). При 

термодинамічному аналізі операції окисного випалу досліджували ВК 

наступного хімічного складу наведеному у таблиці.  

 

Таблиця -Хімічний склад вапнованого кеку 

Компонент кека Вміст, % 

V2O4 24,47 

TiО2 18,43 

Fe2O3 0,8 

Al2O3 56,73 

CaО 2,57 

Усього 100 
 

(1)
Керівник –к.т.н.; доцент , доц. кафедри металургії кольорових металів Єгоров С.Г.  
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При випалі, окрім основної реакції V2O4 + 0,5O2 = V2О5, протікають 

побічні реакції з утворенням наступних сполук:  
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Про це свідчить результати розрахунків енергії Гіббса для перерахованих 

реакцій (рис.). 

 

 
Рисунок –  Залежність Енергії Гиббса реакцій утворювання оксидів 

ванадію 

 

Судячи з графіку в інтервалі температур від 600 до 1200 С ймовірне 

протікання всіх реакцій. В першу чергу протікає реакція з утворенням ванадату 

кальцію (CaV2O6), так як енергія Гіббса реакції найбільш негативна. Окрім цього 

з термодинамічної точки зору в результаті окисного випалу можуть 

утворюватися такі сполуки: Ca3Ti2VO7, Fe(VO3)2, Ca2Al2O5, CaAl2O4. Ці сполуки 

можуть впливати на втрати ванадію в кінцевому продукті. Розрахунками 

встановлено, що утворення СaV2O6 при окисному випалі впливає на загальний 

ступінь витягу пентаоксиду ванадію (V2О5): один кілограм CaО у складі 

вапнованого кеку веде до втрати 1,55 % V2О5. З метою мінімізації втрат при 

окисному випалі необхідно на стадії вапнування АВК додавати стехіометричну 

кількість вапна, або оптимізувати технологічні операції «вапнування АВК» - 

«відмивка від хлоридів». 

 


