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چكیذٌ

ّذف اس ایي پضٍّص تَلیذ پَدر کاهپَسیتی کثالت -کارتیذ ٍاًادین تِ رٍش سٌتش احتزالی خَد گستز فعال ضذُ تِ رٍش هکاًیکی یا  MASHSاس هَاد اٍلیِ اکسیذی

تا عاهل احیایی هٌیشین هیتاضذ .اتتذا رفتار تزهَدیٌاهیکی ٍاکٌص طثك راتطِ استَکیَهتزی تا ًسثت هَلی ( )1:1:1:2تِ تزتیة تزای اکسیذ ٍاًادین ،اکسیذ کثالت ،هٌیشین

ٍ گزافیت هَرد تزرسی لزار گزفت .تا تَجِ تِ آًتالپی ( ٍ )3155043j/moleدهای آدیاتاتیک(ٍ )Tad~3132.014اکٌص ،ایي ٍاکٌص اس ًَع  MSRهیتاضذ .جْت

فعالساس پَدر هَاد اٍلیِ ،اس آسیا سیارُای پزاًزصی تحت آتوسفز گاس آرگَى تِ هذت سهاى  5دلیمِ تا ًسثت ٍسًی پَدر تِ گلَلِ  1:20استفادُ گزدیذ .رفتار حزارتی

پَدر فعال ضذُ تَسط آًالیش حزارتی  DTAهَرد تزرسی لزار گزفت .جْت اًجام ٍاکٌص سٌتش احتزالی لزظّای تْیِ ضذُ اس هخلَط پَدری هَاد آسیا ضذُ در کَرُ

لَلِای تحت آتوسفز گاس آرگَى در دهای  300 OCتِ هذت سهاى  10دلیمِ لزار دادُ ضذ .تا تَجِ تِ ًتایج  XRDدر ایي دها هخلَط پَدری هَاد اٍلیِ هحتزق ضذُ ٍ

پَدر کاهپَسیتی کثالت-کارتیذ ٍاًادین دٍ فاسی ( /(VC, V8C7اکسیذ هٌیشین تطکیل ضذُ است .اکسیذ هٌیشین هحصَل جاًثی هحسَب ضذُ ٍ تا استفادُ اس فزآیٌذ
اسیذ ضَیی تا اسیذ کلزیذریک تا غلظت  %1اس سیسیتن حذف گزدیذ .جْت تزرسی دلیك حذف اکسیذ هٌیشین اس ًوًَِ لثل ٍ تعذ اس فزآیٌذ اسیذ ضَیی آًالیش عٌصزی

تْیِ گزدیذ ٍ ًتایج ًطاى داد کِ عولیات اسیذضَیی تا هَفمیت اًجام ضذُ است.

واژههای کلیدی :کاهپَسیت ،کثالت-کارتیذ ٍاًادین ،درجا ،MASHS ،هٌیشیَتزهیک.
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(كد)911062 :

مقذمٍ

الیِّبیهدبٍسسا
اػتکِهیتَاًذاًشطیفؼبلؿذىالصمثشای  


کبهپَصیتّبیصهیٌِفلضیثِػلتداساثَدىخَافػبلیاصخولِ


خَافثِدلیل اػتحکبمٍیظُ ثبال(ًؼجتاػتحکبمثٍِصىثبال)،

یتّبیهٌبػتدسدهبّبیثبالٍخَافهٌحصشثِ
هذٍلثبال،لبثل 

فشد دیگش ،ثشای کبسثشدّبی گًَبگَى دس صٌؼت خَدسٍػبصی،
ثؼتِثٌذی ،الکتشًٍیکی ،صٌبیغ

ػبختبسّبی هٌْذػی ،صٌبیغ
دفبػی ٍ َّا ٍ فضب هَاد ایذُال هیثبؿٌذ .کبهپَصیتّبی صهیٌِ

فلضیهبًٌذػبیشکبهپَصیتّب،ؿبهلدٍثخؾهدضایصهیٌِفلضی


ثبؿٌذ.صهیٌِفلضیدسایيکبهپَصیتّبهیتَاًذ

ٍتمَیتکٌٌذُهی

ؿبهل اًَاع فلضات ٍ آلیبطّبی آىّب ًظیش کجبلت ،آّي ،هغ،

آلَهیٌینً ،یکل ،تیتبًین ٍ غیشُ ثبؿذ .فبصّبی تمَیتکٌٌذُ ًیض دس

ایيکبهپَصیتّبهیتَاًذؿبهلاًَاعکبسثیذّب،اکؼیذّب،ثَسیذّب،
ًیتشیذّب ،ػیلیؼیذّب ،کشثًَیتشیذّب ،تشکیجبت ثیي فلضی ٍ غیشُ

ثبؿذ] .[1یکی اص هصبسف کبهپَصیتّبی صهیٌِ فلضی دس صٌؼت،

تَلیذ لغؼبت همبٍم ثِ ػبیؾ اػت .کبسثیذّب ٍ ًیتشیذّب ثِ دلیل
اػتحکبمٍػختیثبالًمؾهْویدسػبختهَادهمبٍمثِػبیؾ
داسًذٍلیکبسثیذّبًٍیتشیذّبثؼیبستشدًذ.ثٌبثشایيثبتلفیكایي

هَاددسیکصهیٌِفلضیًشم()Cu،Fe،Ni،Coهیتَاىکبهپَصیتی

هٌبػتثشایػبختلغؼبتهمبٍمثِػبیؾهثلاثضاسّبیثشؽ،

هتِ ،لالٍیض ،لبلتّبی اکؼتشٍطى ٍ ...ثذػت آٍسد] .[2-5ػٌتض
احتشالی ٍ فشآیٌذ هکبًَؿیویبیی اص سٍؽّبیی اػت کِ هیتَاى

ؿٌبختِهیؿًَذ،تَلیذًوَد] .[6


ٍاکٌؾدسکلًوًَِ،هحصَلًْبییتَلیذهیؿَد].[7گَدسصیٍ

ّوکبساًؾ] [8تَلیذ پَدس کبهپَصیتی  Al2O3-TiNسا ثِ دٍ سٍؽ
آلیبطػبصی هکبًیکی ٍ ػٌتض احتشالی ثشسػی کشدًذ .دس ایي
پظٍّؾاصپَدسّبیاکؼیذتیتبًینٍآلَهیٌیناػتفبدُؿذٍآػیب

کبسی ًوًَِّب ًیض دس آتوؼفش گبص ًیتشٍطى صَست گشفتً .تبیح

ًـبىدادپغاص20
ػبػتآػیبکبسیپیکّبیTiNظبّشگشدیذُ

اػتًٍتبیحگشفتِؿذُاصػٌتضاحتشالیً،ـبىدٌّذُایيهغلت


هیثبؿذ کِ پَدسّبی اکؼیذ تیتبًین ٍ آلَهیٌین دس دهبی 900 C
o

هحتشقؿذُ ًٍیتشیذتیتبًینتـکیلؿذُاػتّ.وچٌیيادیتپَس
1

ٍ ّوکبساًؾ] [9تَاًؼتٌذ ثب اػتفبدُ اص سٍؽ  MASHS

ًبًَکبهپَصیتZrB2/ZrCساػٌتضًوبیٌذ.الصمثِرکشاػتکِیکی
اصکبسثشدّبیهْنایيًبًَکبهپَصیتدسصٌبیغَّافضباػت .

ثب تَخِ ثِ هغبلؼبت صَست گشفتِ تبکٌَى کبهپَصیت کجبلت-

کبسثیذ ٍاًبدین کِ ثِ ػٌَاى یک فلض ػخت ؿٌبختِ هیؿَد ثِ

سٍؽ ػٌتض احتشالی تَلیذ ًـذُ اػت .دس ایيپظٍّؾ تَلیذ ایي

کبهپَصیتاصهَاداٍلیِ اکؼیذیاسصاىلیوتًؼجتثِخَدپَدس
فلضی ٍ ثب اػتفبدُ اص ٍاکٌؾ هٌیضیَتشهیک هَسد ثشسػی لشاس

گشفت .


 )Hardمًاد ي ريش تحقیق

سٍؽ ػٌتض احتشالی ( ،)SHSیکی اص تکٌیکّبی هْن ٍ

هـخصبتهَاداٍلیِهَسداػتفبدُدسایيپظٍّؾدسخذٍل()1
آٍسدُ ؿذُ اػت .هخلَط پَدسی اکؼیذ کجبلت ،اکؼیذ ٍاًبدین،

پشکبسثشدثشایػبختهَادپیـشفتِهیثبؿذکِثیؾاصًَ 500ع


هٌیضینٍکشثيثبًؼجتهَلی()1:1:9 :2عجكٍاکٌؾ()1دسیک

ّبیپیچیذُهیثبؿذ،


ّبٍکبهپَصیت

ػَلفیذّب،اکؼیذّب،ثیيفلضی

ثِ گلَلِ  1:20خْت فؼبل ػبصی هکبًیکی ثِ هذت صهبى  5دلیمِ

هبدُ کِ ؿبهل اًَاع کبسثیذّب ،ثَسیذّب ،ػیلیؼیذّبً ،یتشیذّب،

)خضییبتفشآیٌذآػیبکبسیساًـبىهیدّذ .

آػیبؿذًذ.خذٍل(2

هیتَاىثِػِهشحلِاػبػیاؿتؼبل،اًتـبسهَجاحتشاقٍتَلیذ


خْت ثشسػی سفتبس تشهَدیٌبهیکی ٍ هحبػجبت هشثَط ثِ

دس آى اص خبصیت گشهبصایی ثشخی ٍاکٌؾّبی گشهبصا اػتفبدُ

گشفتِ دس ػیؼتن ،اص ًشم افضاس  ٍ HSC Chemistry5هؼبدلِ ((1

ٍػشهبیؾهحصَلتفکیکًوَد.ػٌتضاحتشالیسٍؿیاػتکِ

هیؿَد.دسایيسٍؽثباًدبمٍاکٌؾدسهمذاسکویاصهَاداٍلیِ،


گشهبی لبثل هالحظِای تَلیذ هیؿَد .گشهبی حبصلِ ثِ حذی

اًشطیآصاد،آًتبلپیتـکیلٍدهبیآدیبثبتیکٍاکٌؾّبیصَست


اػتفبدُگشدیذ .
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تَػظ ایي سٍؽ تَلیذ هیؿًَذ .دس یک ًگبُ کلی ،ایي فشآیٌذ سا

آػیبػیبسُایپشاًشطیتحتآتوؼفشآسگَىثبًؼجتٍصًیپَدس


 4931زيياپ  95 /يژرولاتم يسدنهم


ایي
کبهپَصیتّب سا کِ ثِ ػٌَاى فلضات ػخت(Metal

فشاّنکٌذلزاٍاکٌؾثِػبیشًمبطًیضاًتمبلپیذاهیکٌذ.ثباتوبم
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جذيل  :1مطخصات مًاد ايلیٍ مصرفی

اندازه

نماد

نام ماده

خلوص

شیمیایی

ذرات
()μm

اکؼیذکجبلت 

Co3O4

 %99/8

 ≥150

اکؼیذٍاًبدین 

V2O5

 %99/7

 ≥250

هٌیضین 

Mg

 %99/8

 ≥300

گشافیت 

C

 %95

 ≥ 0 /3

اػیذکلشیذسیک 

HCl

%37

-



جذيل :2جسییات فرآیىذ آسیا کاری

هذلدػتگبُ 

 FP2

ػٌتض احتشالی ،اثتذا هخلَط پَدسی هَاد اٍلیِ عجك ٍاکٌؾ  1ثِ

دلیمِخْتفؼبلػبصیهکبًیکیآػیبگشدیذػپغآًبلیض

هیضاى 5
حشاستیثشسٍیپَدسصَستگشفت.خضییبتایيآًبلیضدسخذٍل

()3آٍسدُؿذُاػت .


جذيل :3جسییات آوالیس حرارتی ()DTA

هذلدػتگبُ 

 BÄHR 503
 10

ًشخحشاستدّی°C/min

25-1200 °C

ثبصُدهبیی 
آتوؼفشهحیظ 

Ar

خلَفگبصآسگَى 

 99.99%



ػشػتچشخؾآػیب( )rpm

 600

خٌغهحفظِآػیب 

فَالدپشکشٍم 

احتشالی ٍ ثشسػی هیضاى پیـشٍی احیب اص دػتگبُ پشاؽ پشتَ

خٌغگلَلِّب 


فَالدپشکشثي 

دس دػتگبُ 30کیلَ ٍاتٍخشیبى اػوبلی  30هیلی آهپش ثَد.دس

 20

آًگؼتشم اػتفبدُ ؿذ .ثشای ؿٌبػبیی فبصّب ًیض اص ًشمافضاس

حدنهحفظِ( )ml

 125

تؼذادگلَلِّب 


5

لغشگلَلِّب( )mm

ًؼجتٍصًیپَدسثِگلَلِ 

 20:1

آتوؼفشهحیظآػیبکبسی 

Ar

ٍصىکلپَدس( )g

()1
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()2

خْت ثشسػی سًٍذ تغییشات فبصی دس دهبّبی هختلف ػٌتض

ایکغ هذل Philips- PW30-40اػتفبدُ ؿذٍ .لتبط هَسد اػتفبدُ
کلیِآصهبیؾّباصاؿؼِایکغتکهَجCuKαثبعَلهَج1/5405
،X’Pert-MPDاػتفبدُؿذ.

6 /6

وتایج ي بحث

 -1بررسی رفتار ترمًدیىامیكی ياکىصَا
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ثشای ثشسػی سفتبس حشاستی ٍاکٌؾ ٍ ّنچٌیي اًتخبة دهبی

V2 O5  Co3O4  9Mg  2C 
2VC  3Co  9MgO

 C .dT 
p

Tm

Q H o298  

298

0
 Cp .dT 

Tad

H m  

Tm

کِدسایي ساثغِ H m ٍ Q,  Ho2 9 8 , Cpثِتشتیت ظشفیت

اگشچِ تَضیحسفتبستشهَدیٌبهیکی ٍاکٌؾّبیػٌتضحبلتخبهذ
اص لجیل هکبًَؿیویبیی ثِ عَس کبهل هغبلؼِ ًـذُ اػت ،اهب

اػتفبدُ اص سٍاثظ تشهَدیٌبهیکی هؼوَل هیتَاًذ اعالػبت هفیذی
دس ساثغِ ثب هکبًیضم اًدبمٍاکٌؾّب ٍ پیؾ ثیٌی سفتبس آىّب دس
حیي فشآیٌذ ،فشاّن آٍسد .لجل اص اًدبم هشاحل آصهبیـگبّی اثتذا
سفتبس تشهَدیٌبهیکی ٍاکٌؾ تَلیذ ایي کبهپَصیت اص هَاد اٍلیِ

اکؼیذی ثِ ّوشاُ ػبهل احیب کٌٌذُ هٌیضین ٍ گشافیت ثِ ػٌَاى

گشهبیی ٍیظُ ،تغییش آًتبلپی اػتبًذاسد تـکیل دس دهبی 298 K

کبسثیذصا (ٍاکٌؾ ّ ٍ )1وچٌیي ثذٍى ػبهل احیبیی هٌیضین (ٍ دس

ه
یثبؿذ] .[10-12

ٍ اعالػبت هشثَط ثِ اًشطی آصاد ،آًتبلپی ٍاکٌؾ ٍ ّوچٌیي ثِ

ٍاکٌؾ ،گشهبی کلی ٍاکٌؾ ٍ تغییشات گشهبی ًْبى رٍة

حضَسػبهلاحیبییگشافیت)ٍاکٌؾ()2هَسدثشسػیلشاسگشفت

هٌظَس پیؾثیٌی ًَع فشآیٌذ هکبًَؿیویبیی اص ًظش تذسیدی ٍ یب

Co3 O4  V2 O5  9Mg  2C 3Co  2VC  9MgO

()6

یکجبسُثَدىآى،دهبیآدیبثبتیکتئَسیکلیٍِاکٌؾّبثباػتفبدُ


اصدادُّبیتشهَدیٌبهیکیهحبػجًٍَِ،عٍاکٌؾدسهحفظِآػیب
پیؾثیٌیؿذ] .[12

H


3107010j / mol

o
298

G

ثب تَخِ ثِ ٍاکٌؾّبی  ٍ 3 - 6هحبػجبت صَست گشفتِ ٍ

Co3 O4  V2 O5  11C  3Co  2VC  9CO
H o298 
1264471j / mol

782810j / mol

o
298

G

ّوچٌیي همبدیش هشثَط ثِ اًشطی آصاد ،ثیبًگش ایي اػت کِ ایي

ٍاکٌؾّباصلحبػتشهَدیٌبهیکیؿشایظهٌبػجیداسًذٍاصعشفی


ّبگشهبصاهیثبؿٌذّ.وچٌیيثباػتفبدُاصهؼبدلِ(ٍ)2

کلیٍِاکٌؾ


دادُّبی تشهَدیٌبهیکی خذٍل ( )4دهبی آدیبثبتیک ٍاکٌؾّبی


هکبًیضمتَلیذکبهپَصیت Co/VCتَػظفشآیٌذهکبًَؿیویبیی

صَستگشفتِهحبػجِگشدیذکًِتبیحدسخذٍل()5آٍسدُؿذُ

اثتذا اکؼیذ کجبلت (ٍ )Co3O4اکٌؾ ( ٍ )3اکؼیذ ٍاًبدین ()V2O5

هیثبؿذ پغ اًتظبس
همبدیش ثبالتش اص همذاس ثحشاًی ( )1800K

ساهیتَاىثِهشاحل صیشتمؼینًوَد.دساٍلیيهشحلِاصفشآیٌذ

ٍاکٌؾ()4تَػظهٌیضیناحیبؿذٍُتَلیذکجبلتٍٍاًبدینفلضی


هیدّذ .کِ حبصل ایي ٍاکٌؾّب آصاد ؿذى ثِ تشتیت  1496381
گشهبهیثبؿذ .

1456998 j/molٍj/mol


Co3 O4  4Mg 3Co  4MgO

()3

()4

ثبال  MSRصَست پزیشد] .[12-13ثٌبثشایي تٌْب ثبیؼتی اًشطی
اکتیَاػیَىاٍلیِثِصَستحشاستییبهکبًیکیتأهیيؿَد .

صهبًی کِ اص ػبهل احیبیی گشافیت ثِ خبی هٌیضین اػتفبدُ

هیگشدد (ٍاکٌؾ  )7همبدیش هثجت اًشطی آصاد ٍ آًتبلپی ًـبى


V2 O5  5Mg 2V  5MgO

چٌیيػولیبتّبیثؼذیاصخولِ


ّبیعَالًیآػیبکبسیٍّن

صهبى


1482515j / mol

o
298

G

H o298 
1456998j / mol

1428200 j / mol

o
298

G

حبصلایيٍاکٌؾآصادؿذى201668j/molگشهبهیثبؿذ .

2V  2C 
2VC

196295j / mol

o
298

G

ٍاکٌؾ ( )6ثَدُ ،کِ ثب آصاد ؿذى  3155047j/molگشهب ّوشاُ

هیثبؿذ .ثشای ایيکِ ایي ٍاکٌؾ پیؾ سٍد ًیبص ثِ
ٍاکٌؾ 


ػولیبتحشاستیهیثبؿذ] .[13


جذيل  :4اطالعات ترمًدیىامیكی ترکیبات در دمای .298K
فاز

)Cp(j/mol.K

Co

18.12  23.14 103 T  0.42 105 T2  0.08 106 T2

V

26.81  0.13 103 T  0.19 106 T2  3.64 106 T2

VC

 MgO

2

3

6

36.36  13.3110 T  0.7110 T

48.99  3.14 103 T  11.72 105 T2







جذيل :5دمای آدیاباتیک ياکىصَا در سیستم کامپًزیتی .Co/VC
واکنش

)Tad(K

 Co3O4  4Mg 3Co  4MgO
 V2O5  5Mg 2V  5MgO
2V  2C 
2VC



Co3O4  V2O5  9Mg  2C 3Co  2VC  9MgO


 3878/2

 4160/208
 2214/60

 3932/014
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H o298 
201668j / mol

دسًْبیتؿکلکلیٍاکٌؾّبیاسائِؿذُدسثبالثِصَست




2

H o298 
1496381j / mol

دس هحیظ آػیب ٍخَد داسد تَلیذ فبص کبسثیذ ٍاًبدین هیدّذ.

اػت] .[13

هیسٍد کِ ایي ٍاکٌؾّب ثِ صَست خَد پیؾ سًٍذُ دهب


دٌّذُاًدبمًـذىٍاکٌؾاصلحبػتشهَدیٌبهیکیٍگشهبگیشثَدى

دسهشحلِثؼذٍاکٌؾ(ٍ)5اًبدینفلضیاحیبؿذُثبگشافیتیکِ

()5

دهبیآدیبثبتیکٍاکٌؾّب(خذٍل،)5ایي

اػت.ثبتَخِثِهمبدیش
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3155047 j / mol

o
298
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 -2تًلیذ کامپًزیت بٍ ريش سىتس احتراقی

اص پَدسّبی فؼبل ػبصی ؿذُ تَػظ آػیب ثِ هذت صهبى 5

دلیمِ لشفّبی اػتَاًِ ثب لغش  14هیلیوتش ثب اػتفبدُ اص پشع

 -1-2بررسی رفتار حرارتی

ػشد هشثَط ثِ ػٌتض احتشالی تْیِ گشدیذ ٍ ،دس دٍ دهبی لجل

یکی اص ؿشایظ اصلی ثشای تَلیذ هَاد پیـشفتِ اص سٍؽ ػٌتض

اصؿشٍعٍاکٌؾیؼٌیٍ 550oCثؼذاصپبیبىٍاکٌؾیؼٌی700oC

هیثبؿذ.ثبتَخِثِایي
احتشالیثبالثَدىگشهبآصادؿذٍُاکٌؾ  

سکَسُلَلِایثبًشخگشمؿذى10دسخِثشدلیمِثِهذتصهبى

د

کِ ٍاکٌؾ هَسد ًظش ثِ ؿذت گشهبصا هیثبؿذ دس ًتیدِ ؿشایظ

دلیمِتحتآتوؼفشگبصآسگَىلشاسدادُؿذًذ.ػپغًوًَِّب

 10

هٌبػجیثشایتَلیذاصسٍؽػٌتضاحتشالیساداسد].[11ثشایایي

اص کَسُ ثیشٍى آٍسدُ ؿذُ ٍ اص آىّب آًبلیض پشاؽ پشتَ ایکغ

خلَطپَدسیدسآػیبػیبسُایخْتفؼبلػبصیهکبًیکی

هٌظَسه

گشفتِؿذ.

ثِ هذت  5دلیمِ آػیب ؿذًذ ،ػپغ خْت ثشسػی سفتبس حشاستی



پَدس فؼبل ؿذُ ٍ ثذػت آٍسدى دهبی ػٌتض احتشالی اص ًوًَِ

آًبلیض حشاستی  DTAگشفتِ ؿذ .ؿکل ( )1آًبلیض حشاستی  -2-2 DTAبررسی ريوذ تغییرات فازی

)الگَیپشاؽپشتَایکغًوًَِّبسالجلٍثؼذاصػولیبت

ؿکل(2

ساًـبىهیدّذ .

گشفتِؿذُاصًوًَِآػیبؿذُ

حشاستی ًـبى هیدّذ .ثب تَخِ ثِ الگَی پشاؽ پشتَ ایکغ




گًَِکِپیؾ

ّوبى
ثیٌیهیؿذدسدهبی550oCؿکل(-2الف)ّیچ
گًَِ ٍاکٌـی (احتشاق) صَست ًگشفتِ ٍ هَاد اٍلیِ ثذٍى تغییش


ثبػثهیؿَدکِ

ثبلیهبًذُاًذ.ثبافضایؾدهباص550oCثِ700oC
ج)اکؼیذّباحیبؿذُ

احتشاقصَستگشفتٍِثبتَخِثِؿکل(-2

ٍکجبلتفلضی،کبسثیذٍاًبدین(ٍ)V8C7اکؼیذهٌیضینتَلیذؿذُ

اػت.خذٍل()6هـخصبتهَاداٍلیٍِهَادتَلیذؿذُدسهشکض


)ًـبىهیدّذ .

ثیيالوللیدادُّبیپشاؽسا(ICDD



ضكل  :1ومًدار آوالیس حرارتی  DTAمخلًط پًدری V2O5-Co3O4-
.Mg-C

ّوبًگًَِ کِ هـبّذُ هیؿَد ایي ًوَداس داسای یک پیک
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ؿذ.هیتَاىایيگًَِگفتکِدسایي

گشهبصادسدهبی  670oC
هی
دهبهٌیضینرٍةؿذٍُتَاًؼتِاکؼیذّبسااحیبکشدٍٍُاکٌؾ

ثِصَستکبهلاًدبمؿَدٍ لجلاصایيدهبّیچگًٍَِاکٌـی

سخًذادُاػتٍ.اکٌؾاحتشالیهٌیضیَتشهیکٍ،اکٌـیاػتکِدس

آىاکؼیذ فلضتَػظهٌیضین احیب ؿذٍُهمذاسثؼیبس صیبدی گشهب

هْنتشیي هـکلٍخَد
آصادهی کٌذ.دسٍاکٌؾّبی هٌیضیَتشهیک  

تشکیت  MgOدس هحصَل هی ثبؿذ کِ ثب اػتفبدُ اص سٍؽّبی
اػیذؿَییایيهـکلحلهیؿَد] .[14


ضكل :2الگًی پراش پرتً ایكس مخلًط پًدری  5دقیقٍ فعال سازی
مكاویكی ضذٌ الف) قبل از عملیات حرارتی ب) بعذ از عملیات حرارتی

در دمای  555oCدر مذت زمان  15دقیقٍ ج) بعذ از عملیات حرارتی در

دمای  755oCدر مذت زمان  15دقیقٍ.

جذيل :6مطخصات مًاد مصرفی ي فازَای تًلیذ ضذٌ در مرکس
بیهالمللی دادٌَای پراش (.)ICDD

نوع فاز
V2O5

 Co3O4
 Mg
C
Co
VC
V8C7
MgO

 ICDD PDF #041-1426
 ICDD PDF #074-2120
 ICDD PDF #004-0770
 ICDD PDF #025-0284
ICDD PDF #015-0806
ICDD PDF #073-0476
ICDD PDF#025-1002
ICDD PDF #087-0653

فبص اکؼیذ هٌیضین یک هحصَل خبًجی ایي ػٌتض ثَدُ ٍ ّذف

ضكل  :4آوالیس  EDSپًدر کامپًزیتی  Co/VCپس از فرآیىذ اسیذ

هیثبؿذ .ثشای
تَلیذ پَدس ًبًَ کبهپَصیتی کجبلت -کبسثیذ ٍاًبدین 



ضًیی.

ایي هٌظَس خْت حزف ایي فبص ،اص ػولیبت اػیذ ؿَیی ثب اػیذ

کلشیذسیکثب غلظت  %9اػتفبدُگشدیذ].[13ثذیي هٌظَس هحصَالت

وتیجٍگیری

ثِ هذت  30دلیمِ دس دسخِ حشاست 70دسخِ ػبًتیگشاد دسٍى اػیذ



 -1ثبتَخِثِهغبلؼِسفتبستشهَدیٌبهیکیٍاکٌؾؿیویبییتَلیذ

هخلَط ؿذًذ .ػپغ هحلَل ثِ ٍخَد آهذُ ثِ هذت  10دلیمِ دس

َّای آصاد ثبثت ًگِ داؿتِ ؿذ ٍ ثِ دًجبل آى ثب ػجَس دادى اص کبغز

صبفی ٍ خـک ؿذى ،آًبلیض ػٌصشی پشتَ ایکغ اص ًوًَِّبگشفتِ

ًبًَکبهپَصیت کجبلت-کبسثیذ ٍاًبدین ،ایي ٍاکٌؾ ؿشایظ
هٌبػجی ثشای احیب داسد ٍ ثب تَخِ ثِ همذاس دهبی آدیبثبتیک

(ٍ،)3932/014 oKاکٌؾثِصَستػٌتضخَدپیـشًٍذُدهب

ؿکلّبی 4ٍ 3تصبٍیش  EDSاصپَدس کبهپَصیتی ثِ تشتیت
ؿذ  .

پیؾهیسٍداصعشفیثبتَخِثِهمذاسصیبدگشهبی

ثبال  MSR

لجل ٍ ثؼذ اص فشآیٌذ اػیذ ؿَیی ثب اػیذ کلشیذسیک %9سا ًـبى

آصاد ؿذُ ( )-3155047 j/molایي ٍاکٌؾ ثب احتشاق ّوشاُ

هیتَاى ثِ خَثی حزف ؿذىفبص
هیدّذ.اص همبیؼِ ایي دٍ تصَیش 


هیثبؿذ.


اکؼیذ هٌیضین ثؼذ اص اػیذ ؿَیی سا هـبّذُ کشد .

 -2ثب تَخِ ثِ آًبلیض حشاستی  DTAاهکبى تَلیذ ایي پَدس



پزیشهیثبؿذکًِتبیح


کبهپَصیتیاصسٍؽػٌتضاحتشالیاهکبى


ایيآًبلیضًـبىهیدّذکِدسدهبی670oCثِثؼذایيٍاکٌؾ

اًدبمپزیشهیثبؿذ.


 -3هخلَطپَدسیهَاداٍلیِاکؼیذیّوشاُثبهٌیضینٍگشافیت
هکبًیکیؿذُاػتثِسٍؽػٌتضاحتشالیدسدهبی700oCثِ

هذتصهبى 10دلیمِثبهَفمیتٍاکٌؾاًدبمؿذٍدسًْبیت
پَدسکبهپَصیتیکجبلتفلضیٍکبسثیذٍاًبدیندٍفبصی( VC,

ضكل  :3آوالیس  EDSپًدر کامپًزیتی  Co/VCقبل از فرآیىذ اسیذ
ضًیی.



ّ ٍ )V8C7نچٌیي اکؼیذ هٌیضین کِ یک هحصَل خبًجی ایي
هیثبؿذ،کِثباػتفبدُاصفشایٌذاػیذؿَییحزفؿذ .
ػٌتض 
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پیوًضتَا

1 Mechanical Activation Assisted Self-Propagating HighTemperatue Synthesis
2 Mechanically-induced self-propagating reaction
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