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 با مذاب آلومینیمپودر هیدراید تیتانیم سینتیکی واکنش بررسی 
  

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

  shahverdi@modares.ac.ir، دانشگاه تربیت مدرس -نی و مهندسی استادیار دانشکده ف  - 2
  دانشگاه علم و صنعت ایران ،  -دانشیار دانشکده مهندسی مواد و متالورژي  - 3

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

  چکیده 
در تماس با مذاب آلومینیم خالص با دماهاي مختلف بر ) TiH2(پودر هیدارید تیتانیم  واکنشسینتیک ، تحقیقاین  در

نمودارهاي فشار گاز هیدروژن بر حسب زمان، . گیري فشار گاز هیدروژن آزاد شده مورد بررسی قرار گرفت اساس اندازه
یابد  کاهش میبا افزایش دماي مذاب، بازه زمانی منطقه اول افزایش یافته و بازه زمانی منطقه دوم . داراي سه منطقه است

در منطقه اول و دوم، تغییرات فشار گاز هیدروژن به ترتیب معادله سرعت از درجه . شود و سرعت انجام واکنش بیشتر می
نتایج نشان داد، در . شود در منطقه سوم فشار ثابت شده و سرعت تجزیه صفر می. کند صفر و درجه یک پیروي می

یابد که حاکی  وژن در منطقه اول به صورت خطی با دو شیب مختلف افزایش می، فشار گاز هیدرºC750دماهاي باالتر از 
هاي اکتیواسیون منطقه اول، براي مراحل اول و دوم  بر طبق معادله آرنیوس انرژي. از خروج هیدروژن طی دو مرحله است

بنابراین، عوامل . دست آمدکیلوژول بر مول ب 105کیلوژول بر مول و انرژي اکتیواسیون منطقه دوم،  9و  22به ترتیب 
هاي هیدروژن در شبکه تیتانیم و واکنش شیمیایی مذاب آلومینیم و تیتانیم  اصلی کنترل کننده سرعت واکنش، نفوذ اتم

) ، ب ºC700- ºC750) توان سه بازه دمایی الف بر اساس عوامل اصلی کنترل کننده براي مکانیزم واکنش می. هستند
ºC750- ºC800 و ج (ºC800- ºC1000 غالباً واکنش تحت واکنش شیمیایی، در )در بازه دمایی الف. در نظر گرفت ،

. غالباً واکنش تحت کنترل نفوذ قرار دارد) واکنش تحت کنترل نفوذ و واکنش شیمیایی و در بازه دمایی ج) بازه دمایی ب
  .یابد ه حرارتی هیدراید تیتانیم افزایش می، فشار گاز هیدروژن به دلیل تجزیºC850رسد که در دماهاي باالتر  به نظر می

  
  سینتیک، هیدراید تیتانیم، مذاب آلومینیم :هاي کلیدي واژه

  
  
  همقدم -1

جریان ]. 4-1[رود هاي فلزي آلومینیمی بکار می در تولید فوم) Blowing Agent(زا  پودر هیدراید تیتانیم بعنوان عامل حباب
بنابراین، کنترل دقیق فرآیند رشد ]. 5[سازي ذوبی است  محدود کننده در روش فومیکی از پدیدهاي ) Bubble Flow(حباب 

  ]. 6و 2[شود حباب در مذاب منجر به تولید فوم با ساختارهاي منظم و بدون عیب می
یدهاي تولید گاز از هیدرا]. 8-7و 2[در مذاب بستگی دارد) تجزیه هیدراید تیتانیم(فرآیند رشد حباب، به فرآیند تولید گاز 

فلزي تحت تاثیر فرآیندهاي مختلفی مانند تجزیه فاز هیدراید، نفوذ هیدروژن در درون شبکه فلز و فازهاي مختلف هیدرایدي، 
و عملیات ] 14-10[اکثر تحقیقات گزارش شده، بیشتر در مورد تجزیه حرارتی]. 9[و ترکیب مجدد آن روي سطح فلز قرار دارد

و بنهارت ) Duarte(دوآرتی ]. 18-15و12[بوده است) بدون تماس با مذاب(ر هوا و آرگون حرارتی پودر هیدراید تیتانیم د
)Banhart (در ]. 19[گیري انبساط فوم در روش فشردان پودري مورد بررسی دادند ، سینتیک فرآیند تولید گاز بوسیله اندازه

Archive of SID

www.SID.ir

mailto:shahverdi@modares.ac.ir
www.sid.ir
www.sid.ir


 
  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

  خت و تولید ایراندهمین کنفرانس مهندسی سا
ICME 2010  

  1388اسفند ماه        10-12
  دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 

  انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
  

به ) مثالً دماي ذوب آلیاژ(محیط تا دماهاي باال  تحقیقات گزارش شده در مورد تجزیه پودر هیدراید تیتانیم، پودر از دماي
سازي ذوبی پودر مستقیماً و به صورت غیر تدریجی به   ، درصورتیکه در فرآیند فوم]18-15و  13-10[شده تدریج حرارت داده 

ین شرایط و بنابراین بررسی سینتیکی واکنش هیدراید تیتانیم با مذاب، در تعی]. 4[شود درون مذاب وارد شده و تجزیه می
با توجه به اینکه در طی واکنش پودر هیدراید تیتانیم با مذاب . شود سازي ذوبی بسیار مهم تلقی می  کنترل فرآیند فوم

تواند یکی از عوامل مهم رشد حباب در مذاب  شود، بنابراین تغییر فشار گاز آزاد شده، می آلومینیم، گاز هیدروژن  تولید می
گیري مستقیم فشار گاز  نتیک واکنش پودر هیدراید تیتانیم با مذاب آلومینیم، با استفاده از اندازهدر این تحقیق، سی. باشد

  هیدروژن آزاد شده، مورد بررسی قرار گرفت
 
  روش تحقیق -2

، ترکیب شیمیایی پودر هیدراید تیتانیم مرك با 25-983پودر هیدراید تیتانیم، طبق کارت شماره  XRDبر اساس الگوي 
تقریباً %) 85(اندازه متوسط ذرات با حداکثر فراوانی ، بررسی آماري توزیع اندازه ذراتبا . تعیین شد TiH1.924،  +98خلوص 

براي تهیه  1با ترکیب شیمیایی مطابق جدول %) 9/99خلوص (از شمش آلومینیم خالص تجاري . میکرون تعیین شد 8-10بین
  . مذاب استفاده شد

  
  ش آلومینیم خالص تجاريترکیب شیمیایی شم - 1جدول 
 Zn Cu Fe Si Al  عنصر

  %7/99  %12/0  %12/0  %04/0  %01/0  )درصد وزنی(ترکیب 
 

 ١گيري مستقيم فشار گاز هيدروژن آزاد شده در اثر واكنش هيدرايد تيتانيم با مذاب، سیستمی به صورت شكل  براي اندازه
 .طراحي گرديد

  

  
  .گیري فشار گاز حاصل از واکنش پودر هیدراید تیتانیم با مذاب براي اندازهواره سیستم طراحی شده  تصویر طرح - 1شکل 

  
لوله فوالدي ته بسته بدون پودر هیدراید تیتانیم به درون مذاب وارد شده و نمودار فشار بعد از نصب سیستم، در مرحله اول، 

پودر هیدراید تیتانیم داخل لوله فوالدي  g1/0ار مقددر مرحله دوم، . شد گیري  اندازه) Pair(فوالدي درون لوله ي گرم شده هوا
در این مرحله، ابتدا غالف فوالدي وارد مذاب شده و سپس لوله حاوي پودر هیدراید تیتانیم به درون مذاب وارد . قرار داده شد
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H(طبق رابطه . گیري شد ساخت آلمان اندازه BDبه وسیله سنسور فشار ) Ptotal(شد و فشار گاز کل  2 total airP P P= فشار گاز هیدروژن به طور ، )−
 .)2شکل ( شد شده و نمودار فشار گاز هیدروژن برحسب زمان در دماهاي مختلف مذاب آلومینیم خالص تجاري رسم  محاسبهاي  لحظه

  

 
 مذاب آلومینیم خالصحاصل از تجزیه پودر هیدراید تیتانیم برحسب زمان در دماهاي مختلف هیدروژن فشار گاز نمودار  -2شکل 

  
  تجزیه و تحلیل نتایج -3

بر حسب نمودارهاي فشار گاز هیدروژن هاي حاصل از  بعد از بررسی دقیق داده شود مشاهده می 2شکل همان طوري که در 
در . دسه منطقه تقسیم کر بهتغییرات فشار گاز هیدروژن را توان  آلومینیم میاز واکنش هیدراید تیتانیم با مذاب زمان ناشی 
سوم یابد و در منطقه  گون افزایش می به صورت سهمی) II(فشار گاز هیدروژن به صورت خطی و در منطقه دوم ) I(منطقه اول 

)III( حداکثر فشار گاز هیدروژن و نیز بازه زمانی مناطق اول، دوم و سوم تغییرات فشار گاز هیدروژن با . ماند بدون تغییر می
  .کند ، تغییر می2جدول افزایش دماي مذاب، مطابق 

  
  حداکثر فشار گاز هیدروژن و نیز بازه زمانی مناطق اول، دوم و سوم نمودار فشار گاز هیدروژن در دماهاي مختلف - 2جدول 

  دما  )I(منطقه اول   )II(منطقه دوم  )III(منطقه سوم 
 (ºC)  حداکثر فشار  

mbar 
  بازه زمانی

sec  
  حداکثر فشار

mbar  
  زمانی بازه

Sec  
  فشار کثرحدا

mbar 
  بازه زمانی

sec 
~ 1655  190t > 1653  190 -21  870  20-0  700  
~ 1740 70t > 1738 70-31  1326  30-0  750 
~1853 59t > 1847  59-35 1540  35-0 800  
~ 2230 56t > 2027  56 -40  1820  40-0  850  
~ 2130  54t > 2128 54-42 1950  42-0  900  
~2210 52t > 2205  52-44  2100 44-0  950  
~2276 50t > 2276  50-48 2240 48-0 1000 

  
بازه زمانی و حداکثر فشار گاز ): I(با افزایش دماي مذاب، در منطقه اول شود،  مشاهده می 2همان طوري که در جدول 

در منطقه . ابدی حداکثر فشار گاز هیدروژن افزایش یافته و بازه زمانی کاهش می): II(در منطقه دوم . یابد هیدروژن افزایش می
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. کند فشار ثابت بوده و تقریباً معادل حداکثر فشار در منطقه دوم است و زمان شروع منطقه سوم کاهش پیدا می): III(سوم 
با توجه به از طرفی، . شود کوچک می) II(بزرگ شده و بازه زمانی منطقه ) I(بنابراین با افزایش دماي مذاب بازه زمانی منطقه 

تغییرات فشار گاز  ،ا افزایش دماي مذابشود ب مختلف، مشاهده می در دماهاي) II(و ) I(مناطق در ر فشار بین حداکثتفاوت 
صورت ) I(یابد که حاکی از این است که بیشترین آزادسازي گاز هیدروژن در منطقه اول  کاهش می) II(هیدروژن در منطقه 

  .گیرد می
، سینتیک واکنش پودر هیدراید تیتانیم و ºC800رسد در دماهاي باالتر از  می، به نظر 2هاي جدول  و داده 2با توجه به شکل 

بنابراین در بررسی سینتیکی واکنش پودر هیدراید تیتانیم با مذاب آلومینیم سه بازه دمایی . مذاب آلومینیم تقریباً مشابه است
گرفت زیرا در این سه محدوده دمایی  توان در نظر می ºC800- ºC1000) و ج ºC750- ºC800) ، بºC700- ºC750) الف(

  .شود تغییرات قابل مشهودي در نمودارهاي فشار گاز هیدروژن بر حسب زمان مشاهده می
، فشار گاز هیدروژن )I(شود در منطقه اول  مشاهده می 3با رسم نمودارهاي فشار گاز هیدروژن در منطقه خطی، مطابق شکل 

، فشار گاز هیدروژن با دو شیب مختلف افزایش پیدا ºC750و باالتر از  ºC750در دماي . یابد به صورت خطی افزایش می
با توجه به اینکه تغییرات فشار به صورت خطی است در نتیجه معادله . کند و مقدار شیب دوم از شیب اول کمتر است می

ییر فشار گاز هیدروژن معادل ثابت سرعت واکنش پودر هیدراید تیتانیم با مذاب آلومینیم از درجه صفر بوده و مقدار شیب تغ
  .کند تغییر می 3ثوابت سرعت واکنش پودر هیدراید تیتانیم با مذاب آلومینیم مطابق جدول . سرعت واکنش خواهد بود

  

  
  .لفدر دماهاي مخت) I(نمودار فشار گاز هیدروژن ناشی از واکنش پودر هیدراید تیتانیم در تماس با مذاب آلومینیم در منطقه  - 3شکل 

 
، فشار گاز هیدروژن با یک سرعت و در ºC٧٠٠، در دماي )I(شود در منطقه اول  مشاهده می ٣همانطوری که از جدول 

، مقدار ثابت ºC٧٥٠در دماهای باالتر از . یابد فشار گاز هیدروژن با دو سرعت مختلف افزایش می ºC٧٥٠دماهای باالتر 
که حاکی از کاهش سرعت خروج گاز هیدروژن از هیدراید تیتانیم با سرعت دوم اندکی کمتر از ثابت سرعت اول است 

ثانيه به ترتيب در  ٤٨و  ٤٤، ٤٢، ٤٠، ٣٥، ٣١، ٢١هاي  ، بعد از گذشت تقريبي زمان)II(در منطقه دوم . گذشت زمان است
گون افزايش پيدا  درجه سانتیگراد، فشار گاز هيدروژن به صورت سهمی ١٠٠٠و  ٩٥٠، ٩٠٠، ٨٥٠، ٨٠٠، ٧٥٠، ٧٠٠دماهای 

با استفاده از روش مشتق، درجه معادله سرعت واكنش پودر هيدرايد تيتانيم با مذاب آلومينيم برابر يك تعيين شد . كند مي
  ).٤شکل (

  .مذاب در دماهاي مختلف) II(و دوم ) I(هاي سرعت در مناطق اول  ادیر ثابتمق -3جدول 
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  گون منطقه سهمی): II(ثوابت سرعت در منطقه دوم 
 (1/sec) 

  منطقه خطی): I(ثوابت سرعت در منطقه اول 
 (mbar/sec)  دما )(ºC  ثابت سرعت اول  ثابت سرعت دوم ثابت سرعت  

R-squared value R-squared value  R-squared value  
0076/0 - 

---- 
029/46  700  9969/0 R2=   9975/0 R2=   

0167/0 -  674/28  357/59  750 9826/0 R2=   9964/0 R2=   9984/0 R2=   
0178/0- 493/24 525/72  800  9965/0 R2=   9928/0 R2=   9955/0 R2=   
0814/0-  32/26 778/79  850  9873/0 R2=  9944/0 R2=   9965/0 R2=   
1014/0- 555/26 617/83  900  9805/0 R2= 9935/0 R2=   9958/0 R2=   
1112/0- 756/27 518/86  950  9816/0 R2=  9946/0 R2=   9945/0 R2=   
1481/0- 097/29 988/89 1000  9814/0 R2= 9959/0 R2=   9952/0 R2=   

 

  
نمودار سرعت تغییر فشار گاز هیدروژن بر حسب فشار گاز هیدروژن ناشی از واکنش پودر هیدراید تیتانیم در تماس با مذاب  -4شکل 

  .در دماهاي مختلف) II(آلومینیم در منطقه دوم 
  

سرعت با درجه (بر طبق معادله آرنیوس، انرژي اکتیواسیون واکنش هیدراید تیتانیم با مذاب آلومینیم خالص در منطقه یک 
مقدار ) سرعت با درجه یک(و در منطقه دو  kJ/mol09/9و حالت دوم معادل  kJ/mol01/22براي حالت اول معادل ) صفر

kJ/mol02/105  قادیر بدست آمده براي انرژي اکتیواسیون مراحل مختلف واکنش هیدراید با توجه به م). 5شکل (تعیین شد
واکنش تحت کنترل نفوذ اتمهاي هیدروژن و در ) منطقه خطی: I(رسد که در منطقه اول  تیتانیم با مذاب آلومینیم به نظر می

  .باشد) م با مذاب آلومینیمیعنی واکنش هیدراید تیتانی(تحت کنترل واکنش شیمیایی ) گون منطقه سهمی: II(منطقه دوم 
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  ):گیري فشار گاز هیدروژن اندازه(با توجه به موارد زیر در انجام تحقیق 
  ).µm10تا  µm8تقریباً بین (کوچک بودن اندازه ذرات پودر هیدراید تیتانیم  -
  .افزایش سریع دماي پودر به دلیل تماس با مذاب -
  ].4[سازي ذوبی نسبت به روش فوم) g1/0(ر زیادي پودر هیدراید تیتانیم با مقدا) mm25تقریباً (حجم کم مذاب در تماس  -
 ºC300حداقل  ºC700اختالف دما براي مذاب با دماي (باال بودن دماي مذاب نسبت به دماي تجزیه هیدراید تیتانیم  -

  ].4-1)[است
: و دماي تحول دوم ≈ºC530: اول دماي تحول(باال بودن دماي مذاب نسبت به دماي تحوالت درونی هیدراید تیتانیم  -

ºC640≈] (10-13[  
 ).ثانیه 190برابر  ºC700حداکثر زمان ثابت شدن فشار براي مذاب با دماي (افزایش گاز فشار هیدروژن در مدت زمان کوتاه  -
  

  
  .تغییرات لگاریتم ثابت سرعت بر حسب معکوس دما در مناطق معادالت سرعت با درجه صفر و یک - 5شکل 

  
هاي هیدروژن، واکنش  هاي جذب و دفع سطحی اتم رسد عواملی از قبیل؛ انتقال گاز در مذاب و فاز گازي، واکنش نظر میبه 

بنابراین بر اساس انرژي اکتیواسیون بدست آمده،  ].20[هاي هیدروژن به مولکول هیدروژن سریع هستند اکتیواسیون تبدیل اتم
هاي هیدروژن درون  انیزم خروج هیدروژن از هیدراید تیتانیم تحت کنترل نفوذ اتمبینی کرد، در ابتدا مک توان چنین پیش می

با مذاب آلومینیم، مکانیزم خروج هیدروژن از هیدراید تیتانیم تحت کنترل  Tiسپس با واکنش ]. 13- 10[شبکه تیتانیم است
تعیین شد که به نظر  kJ/mol22عادل اکتیواسیون م  در منطقه اول، براي مرحله اول انرژي. واکنش شیمیایی خواهد بود

هاي تتراگونال به مکانهاي اوکتاهدرال  نفوذ اتمهاي هیدروژن از مکان:  TiH2 → TiHX(تواند مربوط به تحول اول  رسد، می می
  تواند مربوط به تحول دوم  براي مرحله دوم می kJ/mol9اکتیواسیون محاسبه شده   باشد و انرژي) در شبکه تیتانیم

)TiHX → α-Ti :در منطقه دوم، ]. 13-10[باشد) هاي اوکتاهدرال به خارج از شبکه تیتانیم هاي هیدروژن از مکان نفوذ اتم
که با ] 21[تواند مربوط به واکنش تیتانیم با مذاب آلومینیم باشد تعیین شد که می kJ/mol01/105اکتیواسیون معادل   انرژي

و وانگ ] Vyazokin) (kJ/mol97] (22(م با مذاب آلومینیم که توسط وایازوکین انرژي اکتیواسیون مربوط به واکنش تیتانی
)Wang) (kJ/mol109] (23 [گزارش شده است، تقریباً مشابه است.  
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  گیري نتیجه -4
تواند تحت کنترل نفوذ  مکانیزم خروج هیدروژن از هیدراید تیتانیم در تماس با مذاب آلومینیم خالص پیچیده بوده و می -1
 . هاي هیدروژن در شبکه تیتانیم و واکنش شیمیایی مذاب آلومینیم با تیتانیم باشد تما

تواند مربوط  کیلوژول بر مول، به ترتیب می 9و  I (22(هاي اکتیواسیون محاسبه شده در منطقه اول  رسد انرژي به نظر می -2
 . باشد) TiHX → α-Ti(وتحول دوم ) TiH2 → TiHX(به تحول اول 

تواند مربوط به واکنش هیدراید تیتانیم  ، میII (kJ/mol105(رسد انرژي اکتیواسیون محاسبه شده در منطقه دوم  ظر میبه ن -3
 . با مذاب آلومینیم باشد

 .، مکانیزم خروج هیدروژن از غالباً هیدراید تیتانیم تحت کنترل واکنش شیمیایی استºC700-ºC750در بازه دمایی  -4
 .، مکانیزم خروج هیدروژن از هیدراید تیتانیم تحت کنترل نفوذ و واکنش شیمیایی استºC750-ºC800در بازه دمایی  -5
، مکانیزم خروج هیدروژن از هیدراید تیتانیم غالباً تحت کنترل نفوذ اتمهاي هیدروژن در ºC800-ºC1000در بازه دمایی  - 6

 شبکه تیتانیم است
 .، واکنش پودر هیدراید تیتانیم با مذاب آلومینیم از نوع تجزیه حرارتی استºC800رسد در دماهاي باالتر از  به نظر می -7
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