
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران
ICME 2010  

  1388اسفند ماه        10-12
  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

  انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
  

 

 دهی بر رفتار تجزیه حرارتی پودر هیدراید تیتانیم در هوا سرعت حرارتاثر بررسی 
  

  4محمد علی بوترابی، 3 حمیدرضا شاهوردي، 2 * مهدي دیواندري، 1 علی رسولی
  دانشگاه تبریز - دانشگاه علم و صنعت ایران و مربی دانشکده فنی و مهندسی مکانیک  -دانشجوي دکتري مهندسی مواد - 1

  divandari@iust.ac.ir،دانشگاه علم و صنعت ایران  -نشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژي دا - 2
  دانشگاه تربیت مدرس - استادیار دانشکده فنی و مهندسی  - 3

  دانشگاه علم و صنعت ایران -دانشکده مهندسی مواد و متالورژي  استاد - 4
  

  چکیده 
درجه بر دقیقه در  30و  25، 20، 10، 5دهی  م با سرعت حرارتیتانیتد یدرایپودر ه DTAدر این تحقیق، نمودارهاي 

م بر حسب زمان، با وارد کردن یتانید تیدرایه هیاز تجز یدروژن آزاد شده ناشیفشار گاز ه ين شدند و نمودارهاییهوا تع
. گراد رسم شدندیسانتدرجه  1000و  900، 800، 700، 600، 500، 400 يم به درون کوره با دماهایتانید تیدرایپودر ه
نمودارهاي بر طبق . کند ینم یر چندانییباً مشابه بوده و تغیزم تقری، مکانیده ش سرعت حرارتیج نشان داد که با افزاینتا

DTA  وTGA ،ن یب ير دماهادباً یم تقریتانید تیدرایدروژن از پودر هیخروج ه ،دهی در طی حرارتºC630  تاºC650  از
: ییایمیواکنش ش( ییایمیبه تحوالت ش) یسطح يها هیدروژن در الیه يها نفوذ اتم: یداخل نفوذ( یکیزیتحوالت ف

در . دهد یرخ م ºC760تا  ºC730ن یب يدر دماها ییایمیحداکثر سرعت واکنش ش. کند یر مییتغ) میتانیون تیداسیاکس
، یده ش سرعت حرارتیبا افزا. شود یل میسطح ذرات پودر تشک يم رویتانید تین مقدار اکسیشتری، بیین محدوده دمایا

فشار گاز  يبر طبق نمودارها. ابدی یافته و سپس کاهش میش یسطح ذرات پودر افزا يل شده روید تشکیابتدا مقدار اکس
و  ºC600کمتر از  يم در دماهایتانید تیدرایپودر ه یه حرارتی، رفتار تجزXRD يدروژن بر حسب زمان و الگوهایه
باالتر از  ي، و در دماهایتحت کنترل نفوذ داخل ی، رفتار حرارتºC600کمتر از  يدر دماها. اوت استمتف ºC700شتر از یب

ºC700قرار دارد ییایمی، تحت واکنش ش.  
  
  
  هاي فلزي فوم -آنالیز حرارتی  -اکسیداسیون تیتانیم  -تجزیه حرارتی  -هیدراید تیتانیم  :هاي کلیدي واژه

  
  
  همقدم -1

جه یشده و در نت وارد  ºC680 يم با دماینیم به درون مذاب آلومیتانید تیدرای، پودر ه]1)[1آلپوراس( یوبذ يدر روش فومساز
م در هوا، یتانید تیدرایه یه حرارتیبر رفتار تجز یده اثر سرعت حرارت ین، بررسیبنابرا. شود یبه سرعت گرم م TiH2پودر 

ن یم توسط محققیتانید تیدرایه یه حرارتیرفتار تجز. مطلوب دارد هاي فلزي آلومینیم با کیفیت نقش مهمی در تولید فوم
دو  یم در آرگون طیتانید تیدرایه هیدهد که تجز ینشان م TGAو  DTA ينمودارها]. 8- 2[قرار گرفت یمختلف مورد بررس

2 :مرحله اول(مرحله  XTiH TiH→ و مرحله دوم: XTiH Ti→ α   ]12-9: [دشو یانجام م) −
قرار  یم در هوا مورد بررسیتانید تیدرایپودر ه یه حرارتیبر رفتار تجز یات حرارتیون و عملیداسیاز دانشمندان اثر اکس يتعداد

                                                                                                                                                               
1. Alporas  
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دروژن را کاهش یه يسطح ذرات، سرعت آزادساز يد رویه اکسیجاد الیدا کردند که ایپ 1و لوپز يکند]. 17-13، 11[دادند
هیدراید تشکیل شده و سپس در طی  ابتدا، اکسی. افتد اکسید در چند مرحله گرمازا اتفاق میتشکیل ]. 13و  11[دهد یم

. دهد ی، استکیومتري هیدراید را کاهش مTiH2  عملیات حرارتی پودر. گردد تشکیل می TiO2و  Ti3Oدهی  حرارت
 520و  500، 480در هوا در دماهاي  و همکارانش رفتار مشابهی براي عملیات حرارتی پودر هیدراید تیتانیم 2جاسویک متی

الیه اکسید تشکیل آنها نشان دادند که ]. 15-14[دقیقه گزارش کردند 360و  180، 90درجه سانتیگراد به ترتیب به مدت 
زیرا الیه اکسید به عنوان مانع در برابر نفوذ هیدروژن . دهد شده در طی عملیات حرارتی، دماي آزادسازي گاز را افزایش می

دهد که اکسیداسیون در سطح پودر  نشان می )اي از خاکستري به آبی، به سبز و نهایتاً قهوه(تغییر رنگ پودر . کند می عمل
با ضخامت ) TiO2و  TiO(هیدراید تیتانیم با یک الیه اکسید  δو همکارانش گزارش کردند که فاز  3تسیوچایا .افتد اتفاق می

nm10 ها بعد از حرارت دادن در دماهاي مختلف  ظت هیدروژن در نمونهبا محاسبه غل]. 16[شود پوشیده می)ºC423  تا
ºC523 (هاي تتراگونال  هاي هیدروژن از مکان اتم. افتد مشاهده کردند خروج هیدروژن طی چند مرحله پی در پی اتفاق می

به نظر . شوند از ذره خارج می هاي هیدروژن در سطح با هم جفت شده و اتم. کنند تیتانیم شبکه به طرف سطح نفوذ میشبکه 
از قانون  TiH2کند که خروج هیدروژن از  اشاره می. رسد مقدار هیدروژن آزاد شده تحت تاثیر فرآیند اکسیداسیون قرار دارد می

لیومس و . هاي تتراگونال بستگی دارد هاي هیدروژن از مکان  کند و تا حد زیادي به سرعت فرار اتم سرعت درجه یک تبعیت می
سطح ذرات پودر  يرو یه سطحیم در آرگون، الیتانید تیدرایحرارت دادن پودر ه یان کردند که در طیآنها ب]. 17[4راش

م یتانید تیدرایذرات پودر ه يرو یه سطحیدر هوا، ال. شود یم خارج میتانید تیدرایدروژن از هیه یافته و مقدار کمیگسترش ن
به عنوان مانع در برابر خروج  يساز م ند فویکند و در فرآ یم يریل کردن جلوگینآ یدروژن طیدا کرده و از نفوذ هیگسترش پ

تولید گاز از هیدرایدهاي فلزي تحت تاثیر فرآیندهاي مختلفی مانند تجزیه فاز هیدراید، نفوذ . کند یدروژن عمل میگاز ه
هاي مختلفی  مدل]. 18[ح فلز قرار داردهیدروژن در درون شبکه فلز و فازهاي مختلف هیدرایدي، و ترکیب مجدد آن روي سط

]. 19[مدلی بر اساس سیستم سه فازي مطرح کردند 5کاسترو و مایر. براي توصیف تجزیه هیدرایدهاي فلزي مطرح شده است
الیه میانی شامل ) α( ،2فاز (الیه سطحی محلول جامد ) 1: آنها نشان دادند که ذرات کروي هیدراید تیتانیم شامل سه الیه

این فازهاي مستقل از دما بوده و به ). 1شکل (باشد می) βفاز (هسته هیدرایدي ) 3و ) βفاز (و هیدراید ) αفاز (ل جامد محلو
  . غلظت هیدروژن وابسته هستند

  

  
  ]19[ها در ذره کروي هیدراید فلزي با شیب خروج گاز هیدروژن الیه - 1شکل 

                                                                                                                                                               
1 . Kennedy & Lopez 
2 . Matijasevic 
3. Tsuchiya   
4 . Lehmhus & Rausch 
5 . Castro &Meyer 
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  روش تحقیق -2
. استفاده شد%+ 98میکرون و خلوص  10تا  2نیم مرك ساخت آلمان با اندازه ذرات بین در این تحقیق از پودر هیدراید تیتا

با استفاده از ) TGA(و تجزیه وزنی حرارتی ) DTA(رفتار تجزیه حرارتی پودر هیدراید تیتانیم به روش تجزیه گرمایی تفاضلی 
هاي  با سرعت TGAو  DTAهاي  منحنی. گرفتساخت ژاپن مورد بررسی قرار  DTG60Hدستگاه آنالیز حرارتی شیمادزو مدل 

براي تعیین ترکیب شیمیایی فازها یا ترکیبات تشکیل  ).2شکل (درجه بر دقیقه رسم شدند  30و  25، 20، 10، 5دهی  حرارت
و  750، 720، 660، 550، 460، 285در دماهاي  10طی حرارت دهی با سرعت  XRDالگوهاي شده روي سطح ذرات پودر، 

   .)3شکل ( و بعد از سرد شدن پودر تهیه شد )DTAپیکهاي ظاهر شده در نمودارهاي (سانتیگراد درجه  825
  

   
  ) ب)                                                            الف                                              

  .دهی هاي مختلف حرارت یدراید تیتانیم در هوا براي سرعتپودر ه TGAنمودارهاي  ) و ب DTAنمودارهاي ) الف -2شکل 
  

تجزیه شده و ) دماي مذاب آلومینیم( ºC680، پودر هیدراید تیتانیم در دماي )آلپوراس(سازي ذوبی  به دلیل اینکه در روش فوم
   ).4شکل ( اي فشار گاز هیدروژن طراحی شد گیري لحظه سیستمی براي اندازه. شود گاز هیدروژن آزاد می

، 400بدون پودر هیدراید تیتانیم به درون کوره با دماهاي  304نزن  بعد از نصب و کالیبره کردن سیستم، ابتدا، لوله فوالد زنگ
درون لوله با استفاده از سنسور ) Pair(درجه سانتیگراد وارد شد و فشار هواي گرم شده  1000و  900، 800، 700، 600، 500

پودر هیدراید تیتانیم درون لوله قرار داده شده و بعد از  g1/0سپس مقدار . گیري شد اي اندازه ظهآلمان به طور لح BDفشار 
تعیین  )1( مقدار فشار گاز هیدروژن طبق رابطه. گیري شد ه انداز) Ptotal(ورود لوله به درون کوره با دماهاي فوق، فشار گاز 
  ). 5شکل (دراید تیتانیم رسم گردید شد و نمودار فشار گاز هیدروژن آزاد در اثر تجزیه هی

  
)1(                                                                                                                                        

2H total airP P P= −            
  

  ).6شکل (پودر باقیمانده درون لوله فوالدي تهیه شدند XRDالگوهاي گیري فشار گاز،  در انتهاي آزمایش، بعد از اندازه
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درجه  825و  750، 720، 660، 550، 460، 285 و دماهاي )ºC25(پودر هیدراید تیتانیم در شروع آزمایش  XRDالگوهاي  - 3شکل

  ºC25تا دماي تیتانیم  هیدراید در هوا و بعد از سرد شدن پودر ºC/min10دهی با سرعت  سانتیگراد در حین حرارت
  

 
  فشار گاز هیدروژن ناشی از تجزیه هیدراید تیتانیم در هوا گیري  طرح شماتیک سیستم طراحی شده براي اندازه -4شکل
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  .نمودارهاي فشار گاز هیدروژن ناشی از تجزیه هیدراید تیتانیم در دماهاي مختلف –5شکل 

  

 
  .گیري فشار گاز هیدروژن در دماهاي مختلف بعد از آزمایش اندازهپودر هیدراید تیتانیم  XRDالگوهاي  - 6شکل 
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  تجزیه و تحلیل نتایج -3
هاي نسبتاً پهن هستند که با افزایش سرعت  داراي پیک DTAشود نمودارهاي  مشاهده می 2 همان طوري که در شکل

تحوالت درونی پودر هیدراید تیتانیم باشد  تواند به دلیل نزدیک بودن دماي این موضوع می. شوند ها تیزتر می دهی پیک حرارت
با توجه به وابستگی شکل نمودار ]. 12-9[کنند هاي پهنی را ایجاد می ها در کنار یکدیگر شده و پیک که باعث قرار گرفتن پیک

DTA م دهد که مکانیز دهی نشان می هاي مختلف حرارت ها در سرعت هاي درونی سیستم، ارزیابی شکل منحنی به مکانیزم
 ].12- 9[کند و تقریباً مشابه است دهی مختلف تغییر چندانی نمی خروج هیدروژن از هیدراید تیتانیم با افزایش سرعت حرارت

 طی هفت مرحله استتقریباً شود که حاکی از خروج هیدروژن از هیدراید تیتانیم  مشاهده می DTAمودارهاي نت پیک در فه
ها  دهی دماي پیک با افزایش سرعت حرارت]. 13و  11[ر هیدراید تیتانیم در هوا است و پیچیده بودن رفتار تجزیه حرارتی پود

هاي  حداکثر شدت پیک]. 20[یابند زیرا تحوالت داخلی پودر هیدراید تابع دما هستند  افزایش می DTAدر نمودارهاي 
. دهد رخ میحداکثر سرعت تحوالت در این محدوده دمایی . قرار دارند ºC730- ºC780در محدوده دمایی  DTAنمودارهاي 

، شکل ºC650دماهاي کمتر و بیشتر از در اند ولی تقریباً  هاي مختلف تقریباً با هم مشابه در سرعت DTAاگرچه نمودارهاي 
هیدراید تیتانیم در این دو محدوده دمایی  رفتار تجزیه حرارتی پودرمتفاوت بودن مبین متفاوت است که  DTAنمودارهاي 

رفتار تجزیه حرارتی هیدراید مبین عدم تغییر  TGAرسد مشابه بودن شکل نمودارها  به نظر می ،TGAق نمودارهاي طب .است
دهی توسط  با افزایش سرعت حرارترفتار تجزیه حرارتی، بینی مشابه بودن  دهی است که پیش با افزایش سرعت حرارتتیتانیم 

دهی مشابه است ولی تغییر وزن  هاي مختلف حرارت در سرعت TGAارهاي اگرچه شکل نمود. کند را تایید می DTAنمودارهاي 
رفتار تجزیه حرارتی هیدراید متفاوت است که حاکی تغییر  ºC650پودر با افزایش دما پودر، تقریباً در دماهاي کمتر و بیشتر از 

پودر با  STAیدراید تیتانیم، نمودارهاي براي تعیین مکانیزم خروج هیدروژن از پودر ه .در این دو محدوده دمایی استتیتانیم 
  .  )7شکل ( تر قرار گرفت مورد بررسی دقیق ºC/min10سرعت 

  

 
با سرعت  ºC1000پودر هیدراید تیتانیم حرارت داده شده در هوا از دماي محیط  تا دماي  DTGو  DTA ،TGAنمودارهاي  -7شکل

  .ºC/min10دهی  حرارت
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، رفتار ]19[هاي درونی سیستم به مکانیزم DTAوابستگی شکل نمودار ، به دلیل شود یمشاهده م 7همانطوري که در شکل 
 ،ºC660دماهاي کمتر از . متفاوت است ºC660تجزیه حرارتی پودر هیدراید تیتانیم در هوا تقریباً در دماهاي کمتر و بیشتر از 

دهد، زیرا دماي نمونه تغییر چندانی  خ میشود بنابراین تحول فیزیکی ر مشاهده نمی DTAهاي مهمی در نمودار   پیک
شود که حاکی از انجام تحول شیمیایی در  ظاهر می DTAهاي با شدت زیاد در نمودار  پیک ،ºC660دماهاي بیشتر از . کند نمی

  .کند نمونه است، زیرا دماي نمونه تغییر محسوسی پیدا می
تواند به دلیل خروج  ، کاهش اندك وزن پودر میºC650از  در دماهاي کمترشود  میخص مش )4شکل ( XRDالگوهاي  بر طبق

دهی کاهش  که با افزایش سرعت حرارت] 19[روي سطح ذرات پودر باشد δ-TiHxهیدروژن از شبکه تیتانیم و تشکیل الیه 
روي  δ-TiHxهاي هیدروژن از شبکه تیتانیم و افزایش ضخامت الیه  وزن بیشتر شده که حاکی از خروج تعداد بیشتري از اتم

روي سطح ذرات پودر هیدراید تیتانیم، با  δ-TiHx، بعد از تشکیل الیه ºC650در دماهاي بیشتر از . سطح ذرات پودر است
شود و به دلیل وجود اکسیژن در اتمسفر و اکسیداسیون  هاي هیدروژن از شبکه تیتانیم خارج می افزایش دما تعداد بیشتري اتم

تیتانیم روي سطح ذرات  هايهیدراید و سپس اکسید ي از اکسی یژن وارد شبکه تیتانیم شده و الیههاي اکس باالي تیتانیم، اتم
افزایش وزن پودر تقریباً از دماهاي . کند در نتیجه وزن پودر افزایش پیدا می] 13و  11[شود پودر هیدراید تیتانیم تشکیل می

  . یابد نواخت افزایش میشود و با یک شیب تقریباً یک شروع می ºC650تا  ºC600بین  
با تغییر پودر هیدراید تیتانیم شود درصد نهایی وزن  مشاهده می TGAدر بررسی نمودارهاي نکته قابل توجه این است که 

 ).8شکل ( دهی متفاوت است سرعت حرارت
  

  
 .دهی هاي مختلف حرارت درصد نهایی تغییر وزن پودر هیدراید تیتانیم برحسب سرعت - 8شکل 

  
تا  ºC/min5دهی، درصد نهایی وزن پودر از سرعت  شود با افزایش سرعت حرارت مشاهده می 8  طوري که در شکلهمان 

ºC/min10  افزایش پیدا کرده و از سرعتºC/min10  تاºC/min30 دهی  در سرعت حرارت. کند کاهش پیدا میºC/min5 وزن ،
تغییر  ºC1000تا دماي  ºC900افزایش یافته و سپس از دماي % 5/51به مقدار  ºC900پودر هیدراید تیتانیم تقریباً تا دماي 

افزایش یافته و تغییر وزن پودر تقریباً در نزدیکی دماي % 58، وزن پودر به مقدار ºC/min10دهی  در سرعت حرارت. کند نمی
ºC1000 9/41و % 50، %8/50درجه بر دقیقه به ترتیب  30و  25، 20دهی هاي حرارت وزن پودر در سرعت. شود ثابت می %

پهن هستند، تشکیل اکسید روي سطح ذرات پودر  DTAهاي نمودارهاي  به دلیل اینکه پیکرسد  به نظر می. یابد افزایش می
هاي  هاي اکسیژن و هیدروژن درون الیه هیدراید تیتانیم تحت کنترل نفوذ داخلی بوده و اکسیداسیون تیتانیم به نفوذ اتم

 200(، به دلیل زمان طوالنی آزمایش آنالیز حرارتی ºC/min5دهی  در سرعت حرارت]. 17- 13 و 11[سطحی بستگی دارد
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هاي اکسیژن زمان الزم براي ورود به  هاي هیدروژن از شبکه تیتانیم، اتم ، با خروج اتمºC1000تا رسیدن به دماي ) دقیقه
تکیومتري باالتري در روي سطح ذرات پودر تشکیل شده شبکه تیتانیم را خواهند داشت و در نتیجه اکسید تیتانیم با ضریب اس

افزایش وزن پودر متوقف  ºC900کند و در دماي  هاي اکسیژن و هیدروژن عمل می و این الیه به صورت مانع در براي نفوذ اتم
اگرچه . یابد دقیقه کاهش می 100، زمان آزمایش تا ºC/min10دهی  در سرعت حرارت. ماند شده و تا آخر آزمایش ثابت می

رسد که زمان براي تشکیل الیه  یابد اما به نظر می به نصف کاهش می ºC/min5دهی  زمان آزمایش نسبت به سرعت حرارت
افزایش  ºC980ماي هاي اکسیژن و هیدروژن کافی باشد زیرا وزن پودر هیدراید تیتانیم تقریباً تا د اکسید مانع در برابر نفوذ اتم

زمان آزمایش به  30و  25، 20دهی از  با افزایش سرعت حرارت. ماند بدون تغییر باقی می ºC1000یافته و سپس تا دماي 
با افزایش ، بر هستند کند و زمان ،با توجه به اینکه فرآیندهاي نفوذيبنابراین، یابد  دقیقه کاهش می 33/33و  40، 50ترتیب از 

هاي اکسیژن کمتري وارد شبکه تیتانیم شده و اکسید کمتري روي سطح ذرات پودر تشکیل  تعداد اتم دهی سرعت حرارت
شود  مشاهده می 4همان طوري که در شکل  .یابد دهی کاهش می شود در نتیجه وزن نهایی پودر با افزایش سرعت حرارت می

  .متفاوت است ºC700یشتر از بو  ºC600از  هیدراید تیتانیم در دماهاي کمتررفتار تجزیه حرارتی 
تا  د زیرا فشار گاز هیدروژن حداکثرنشو خارج میاز شبکه تیتانیم هاي هیدروژن  ، تعداد کمی از اتمºC600در دماهاي کمتر از 

mbar110 کند گون با زمان تغییر می فشار گاز هیدروژن ناشی تجزیه هیدراید تیتانیم در هوا به صورت سهمی .یابد افزایش می .
با  ،)5شکل ( XRDطبق الگوهاي  .شود ر این محدوده دمایی، خروج هیدروژن از هیدراید تیتانیم در یک مرحله انجام مید

با تشکیل و سپس  بدیا میفشار گاز هیدروژن افزایش ابتدا، ، روي سطح ذرات پودر δ-TiHxالیه تشکیل گذشت زمان و 
  .ماند ون تغییر باقی میبد، فشار گاز هیدروژن )TiOو  Ti3O(هاي سطحی  الیه

 ، 2، به دلیل خروج هیدروژن از هیدراید تیتانیم طبق واکنش ºC400، در دماي )5شکل ( XRDمطابق الگوهاي 
 .یابد افزایش می mbar40شود و در نتیجه فشار گاز هیدروژن تا  روي سطح ذرات پودر تشکیل می δ-TiHxالیه 

  
)2(                                                                                                             2 X 2

(2 x)TiH TiH H
2
−

→ +           

  
کاهش یافته است که حاکی از خروج  TiH1.924هاي  دهد که شدت پیک نشان می ºC400در دماي  XRDبررسی الگوي 

الیه اکسید روي سطح ذرات پودر هیدراید تیتانیم گسترش پیدا  ،ºC500از دماي . هاي هیدروژن از شبکه تیتانیم است اتم
به سختی  XRDهاي  هاي اکسید در الگو ، به دلیل مقدار کم الیه اکسید روي سطح ذرات پودر، پیک600ولی در دماي . کند می

  .قابل تشخیص هستند
 شود زیرا فشار گاز هیدروژن حداکثر خارج مینیم از شبکه تیتاهاي هیدروژن  از اتمبیشتري تعداد ، ºC700در دماهاي باالتر از 

بر حسب زمان پیچیده بوده و خروج هیدروژن از هیدراید تیتانیم طی فشار گاز هیدروژن تغییرات  .یابد افزایش می mbar310تا 
  . شود دو مرحله انجام می

در این مرحله فشار گاز هیدروژن تقریباً  .گیرد در مرحله اول، تجزیه پودر در تمام دماها تقریباً با سرعت یکسان صورت می
 . یابد با زمان افزایش می) 3(، مطابق رابطه 1گون بصورت سهمی

  
)3    (                                                                                                                            ( )2

2

HP K t= ×            

                                                                                                                                                               
1. Parabolic  
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، و همچنین تغییرات پارابولیکی فشار گاز ]22-21[ 2هاي مطرح شده در مدل مزت و مکانیزم 1بر اساس مدل هسته کاهنده
در ابتداي تجزیه هیدراید تیتانیم بدلیل نازك . باشد 3رسد عامل کنترل کننده دیفیوژن داخلی هیدروژن با زمان، به نظر می

بعد از گذشت زمان کوتاه، بدلیل افزایش ضخامت . یابد ت پودر، فشار گاز با زمان افزایش میبودن الیه اکسید تیتانیم روي ذرا
هاي هیدروژن از  کند، زیرا تولید گاز هیدروژن به نفوذ اتم الیه اکسید تیتانیم فشار گاز هیدروژن بصورت پارابولیکی تغییر می

مقدار ثابت . شود هاي هیدروژن از درون الیه اکسیدي زیاد می تمبا افزایش دما، سرعت نفوذ ا. درون الیه اکسیدي بستگی دارد
سپس فشار . یابد افزایش می 2/sec8/560(mbar)تا  2/sec1/360(mabr)به ترتیب از  ºC1000تا  ºC700، از دماي )K(سرعت 

به  ºC1000تا  ºC700ایش دما از مقدار زمان ثابت بودن فشار، با افز. ماند بار ثابت می میلی 83تا  80گاز هیدروژن تقریباً بین 
  . یابد ثانیه کاهش می 15ثانیه تا  64ترتیب مدت زمان از 

در این مرحله، فشار گاز . یابد در مرحله دوم، تغییرات فشار گاز هیدروژن نسبت به مرحله اول با سرعت بیشتري افزایش می
  . توان دو حالت در نظر گرفت ن از هیدراید تیتانیم میبنابراین براي خروج هیدروژ. یابد هیدروژن طی دو مرحله افزایش می

در این حالت، ثابت . یابد، بنابراین معادله سرعت از درجه صفر است فشار گاز هیدروژن بصورت خطی افزایش می: در حالت اول
افزایش  4/20(mbar/sec)به  7/3(mbar/sec)به ترتیب از مقدار  ºC1000تا  ºC700سرعت تجزیه هیدراید تیتانیم از دماي 

  .کیلوژول بر مول تعیین شد 112/59در این حالت معادل  5، انرژي اکتیواسیون4بر طبق معادله آرنیوس. یابد می
گون  شود بنابراین معادله سرعت بصورت سهمی تغییرات مجذور فشار گاز هیدروژن با زمان بصورت خطی زیاد می: در حالت دوم

به  2/sec2/931(mbar)به ترتیب از مقدار   ºC1000تا  ºC700ر این حالت، از دماي ثابت سرعت د. کند افزایش پیدا می
(mbar)2/sec8/1042 کیلوژول بر مول تعیین شد 388/81بر طبق معادله آرنیوس، انرژي اکتیواسیون معادل . یابد افزایش می .  

کسید نسبت به دماي هاي کمتر از هاي ا نشان داد شدت پیک ºC1000تا  ºC700در دماهاي بین XRDبررسی الگوهاي 
ºC600 تشکیل الیه اکسید روي سطح ذرات پودر در دماهاي باالتر از . کند افزایش قابل توجهی پیدا میºC700  باعث ثابت

کاهسته شده و تشکیل اکسید  XRDهاي اکسید در الگوهاي  با افزایش دما، از شدت پیک. شود ماندن فشار از هیدروژن می
  . کند در نتیجه زمان ثابت ماندن فشار گاز هیدروژن کاهش پیدا می. یابد پودر کاهش می روي سطح ذرات
کند زیرا دماي پودر در زمان  دهی پودر افزایش پیدا می توان بیان کرد که با افزایش دماي کوره، سرعت حرارت از طرف دیگر می

 5، دماي پودر در کمتر از ºC1000ه فوالدي به کوره با دماي ها نشان داد در هنگام ورود لول بررسی. یابد کوتاهتري افزایش می
گیري فشار تقریباً برابر با دماي  توان فرض کرد که دماي پودر در آزمایش اندازه بنابراین می. رسد می ºC1000ثانیه به دماي 

  .کوره است
توان نتیجه گرفت به دلیل شروع  ی، م)5شکل ( XRDو الگوهاي ) 4شکل (طبق نمودارهاي فشار گاز هیدروژن بر حسب دما 

تغییر  ºC700تا  ºC600تشکیل الیه اکسید روي سطح ذرات پودر، رفتار تجزیه حرارتی پودر هیدراید تیتانیم، در دماهاي بین 
تا  ºC630توان بیان کرد رفتار تجزیه حرارتی در دماهاي بین  ، می)2شکل ( TGAو  DTAبا توجه به نمودارهاي . کند می
ºC650 هاي  زیرا قله پیک. کند تغییر میDTA  در دماهاي باالتر ازºC650 شوند و افزایش وزن پودر تقریباً از دماي  ظاهر می
ºC650 گردد که حاکی از تشکیل الیه اکسید روي سطح ذرات پودر است به بعد آغاز می   .  

یباً مشابهی براي رفتار تجزیه حرارتی پودر هیدراید با مقایسه نتایج حاصل از آنالیز حرارتی و سیستم طراحی شده، مکانیزم تقر

                                                                                                                                                               
1. Shrinking-Core Model  
2. Mazet Model  
3. Internal Diffusion  
4. Arrhenius Equation  
5. Activation Energy  
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) ºC/min30(دهی پایین  هاي حرارت رسد رفتار تجزیه حرارتی هیدراید تیتانیم، در سرعت به نظر می. تیتانیم در هوا بدست آمد
ن و اکسیژن درون هاي هیدروژ تقریباً مشابه است و به نفوذ اتم) ºC1000قرار دادن مستقیم پودر در دماي (و خیلی باال 

دهی باال و پایین،  هاي حرارت در هر صورت چه در سرعت. هاي سطحی تشکیل شده روي سطح ذرات پودر بستگی دارد الیه
دهی،  زیرا با افزایش سرعت حرارت. هاي هیدروژن از شبکه تیتانیم خارج شوند براي تشکیل الیه اکسید، الزم است که ابتدا اتم

در نتیجه، ابتدا وزن . کند هاي اکسیژن افزایش پیدا می روژن از شبکه تیتانیم نسسبت به ورود اتمهاي هید سرعت خروج اتم
هاي اکسیژن به درون شبکه  هاي هیدروژن از شبکه تیتانیم، کاهش یافته و سپس به دلیل ورود اتم پودر، به دلیل خروج اتم
 .کند تیتانیم افزایش پیدا می

  
  گیري نتیجه -4
 .و به اکسیداسیون روي سطح بستگی داردپیچیده بوده ه حرارتی هیدراید تیتانیم در هوا رفتار تجزی -1
  .دهی پایین و خیلی باال تقریباً مشابه است هاي حرارت رفتار تجزیه حرارتی هیدراید تیتانیم، در سرعت -2
 .متفاوت است ºC700و بیشتر از  ºC600رفتار تجزیه حرارتی هیدراید تیتانیم، در دماهاي کمتر از  -3
هاي هیدروژن و اکسیژن درون  نفوذ اتم(، رفتار حرارتی پودر هیدراید تیتانیم به نفوذ داخلی ºC600در دماهاي کمتر از  -4

 . بستگی دارد) هاي سطحی الیه
 .بستگی دارد) اکسیداسیون تیتانیم(، رفتار حرارتی پودر هیدراید تیتانیم به واکنش شیمیایی ºC700در دماهاي باالتر از  -5
شود و حداکثر سرعت اکسیداسیون در دماهاي بین  شروع می ºC600تشکیل اکسید روي سطح ذرات پودر تقریباً در دماي  - 6

ºC730  تاºC760 دهد رخ می . 
 .یابد دهی، تشکیل اکسید روي سطح ذرات پودر کاهش می با افزایش سرعت حرارتبه طور کلی  -7
د به عنوان پارامتر مطلوب براي بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم واکنش پودر هیدراید تیتانیم با توان فشار گاز هیدروژن می -8
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