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ВИВЧЕННЯ СТРУКТУРИ АЛЮМІНАТНИХ РОЗЧИНІВ ГЛИНОЗЕМНОГО
ВИРОБНИЦТВА
Запорізька державна інженерна академія, кафедра металургії
Процеси розкладання алюмінатних розчинів глиноземного виробництва до
теперішнього часу недостатньо вивчені. При декомпозиції виникає необхідність управління
стійкістю метастабільного лужного алюмінатного розчину в присутності затравочного
гідроксиду алюмінію. Характерною ознакою метастабільного стану такої системи є наявність
індукційного періоду кристалізації. Термодинамічна основа цього періоду полягає в
необхідності здійснення додаткової роботи, пов'язаної з утворенням поверхні розділу фаз.
Стадійність наступних процесів, що протікають при осадженні з розчину гідроксиду
алюмінію представлена стадіями ступінчастої асоціації комплексних аніонів алюмінію:
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нейтральних асоціатів [ Aln (OH )3n 1 ]m з виділенням аніонів OH .
Розглянуто та термодинамічно розраховано варіанти перетворення однозарядних
алюмінатних аніонів на багатозарядні. На основі розрахунків запропоновано механізм
розкладання алюмінатних іонів з виділенням гідроксиду алюмінію, основою якого є реакція:
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Розкладання розчинів супроводжується появою аніонів Al(OH)63-.
Запропонований механізм пояснює факт досить швидкого розкладання
низькомодульних розчинів до αk = 3,0-3,5 і подальше загасання процесу декомпозиції з
виділенням Al(OH)3 за більш високих каустичних модулів.
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