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بررسی سینتیکی فرایند اکسیداسیون پودر آلیاژی  Mg-0.15Alتحت شرایط حرارتدهی
غیرهمدما
مهران شفیع حسینی* ،1سعید حسنی

2

 -1دانشآموخته کارشناسی ارشد ،گروه مهندسی مواد و متالورژی ،دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.
 -2استادیار ،گروه مهندسی مواد و متالورژی ،دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.

چکیده
در این پژوهش سینتیک فرایند اکسیداسیون پودر  Mg-0.15Alتحت شرایط حرارتدهی غیر همدما با هدف تعیین متغیرهای سهگانه شامل (انرژی فعالسازی ،ضریب
پیشنمایی و مدل واکنش) مورد بررسی قرار گرفت .جهت تعیین مکانیزم این تحول ،محصوالت حاصل از این فرایند با استفاده از آزمون پراش پرتوی ایکس ( )XRDو
میکروسکوپ الکترونی روبشی ( )SEMبه ترتیب مورد بررسیهای فازشناسی و ریزساختاری قرار گرفتند .نتایج حاصل نشان دادند که در طی این فرایند ،فازهای اولیه منیزیم
( )Mgو گاما ( )Al12Mg17به فازهای اکسید منیزیم ( )MgOو اسپینل ( )MgAl2O4تبدیل میشوند .وقوع تحوالت مختلف در حین فرایند اکسیداسیون نیز از طریق تغییرات شکل
ظاهری ذرات در طی مشاهدات ریزساختاری به خوبی تایید شد .همچنین به منظور تعیین متغیرهای سینتیکی این فرایند از روشهای همتبدیلی و انطباقی معکوس و مستقیم
استفاده شد .نتایج حاصل نشان داد که مکانیزم این واکنش تحت کنترل جوانهزنی و رشد بوده و انرژی فعالسازیآن در محدوده  150 kJ/molتا  320 kJ/molمحاسبه شد.

واژههاي کلیدی :پودر Mg-0.15Al؛ سینتیک؛ اکسیداسیون؛ انرژی اکتیواسیون؛ مکانیزم.
دريافت 1398/09/22 :پذیرش1399/03/10 :

 .1مقدمه
ذرات آلومینیم به دلیل چگالی باالی انرژی در حین
اکسیداسیون ،آنتالپی احتراق باال و سازگاری با محیطزیست
به طور گسترده در تولید سوختهای جامد پیشرانها ،مواد
منفجره ،مواد آتشبازی و تولید هیدروژن استفاده میشود
[ .]1,2این در حالی است که علیرغم مزایای متعدد ،به دلیل
نقش مخرب الیه اکسیدی موجود روی سطح این ذرات در
حین اکسیداسیون ،در عمل کاربرد آنها با مشکالت زیادی
همراه است [ .]3,4نتیجه بررسیهای آنالیز تنش نشان میدهد
که استحکام الیه اکسیدی موجود بر روی ذرات آلومینیم به
حدی است که در ذراتی با اندازه  100-200 μmاین پوسته
میتواند در دماهای باال از مذاب آلومینیم داخل خود به خوبی
محافظت کند و آغاز اکسیداسیون را تا محدوده دمای 950 °C
به تعویق بیاندازد .در این دما بواسطه انبساط قابل توجه مذاب
آلومینیمی که در دمای  660 °Cدر داخل پوسته اکسیدی
تشکیل شده است پوسته اکسیدی شکسته شده و مذاب از

پوسته خارج میشود و در نتیجه آن یک اکسیداسیون شدید
رخ میدهد [ .]5این در حالی است که حتی در این شرایط نیز
تنها درصد محدودی از آلومینیم اکسید میشود و بالفاصله
بعد از پاشش مذاب به خارج پوسته ،به سرعت اکسید شده و
مسیر خروج مذاب مسدود میگردد [.]3,4
در مقایسه با پودر آلومینیم ،پودر منیزیم در حین احتراق
از این نظر شرایط مطلوبتری دارند اما از ارزش حرارتی
به مراتب کمتری نسبت به آلومینیم برخوردار هستند ،به
گونهای که گرمای احتراق پودرهای آلومینیم و منیزیم به
ترتیب برابر با  834/9و  607/6 kJ/molمیباشد [ .]6از سوی
دیگر اکسیداسیون ذرات منیزیم نیز به دلیل شکلگیری الیه
هیدروکسیدی  Mg(OH)2در دماهای کمتر از  450 °Cمیتواند
با مشکالتی روبرو شود [ .]7این الیه هیدروکسیدی روی سطح
ذرات منیزیم رفتاری مشابه با الیه آلومینا روی سطح ذرات
آلومینیم را از خود نشان میدهد با این تفاوت که در دماهای
باالتر از  450 °Cاین الیه هیدروکسیدی به اکسید منیزم

* نویسنده مسئول:
دكتر سعید حسنی
نشانی :یزد ،دانشگاه یزد ،دانشکده مهندسی معدن و متالورژی ،گروه مهندسی مواد و متالورژی.
تلفن+98 )35( 31232601 :
پست الکترونیکیhasani@yazd.ac.ir :

17

بهار  . 1399دوره  . 23شماره 1
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جدول  .1ترکیب شیمیایی پودر آلیاژی منیزیم-آلومینیم مورد استفاده در این پژوهش.

عنصر

Mg

Al

Fe

Si

Ca

C

P

درصد وزنی ()%wt.

84/5

14

0/58

0/54

0/4

0/185

0/056

تجزیه میشود و نقش محافظتی خود را از دست میدهد .لذا
ذرات منیزیم در دماهای باالتر از  450 °Cمشکلی در برابر
اکسیداسیون ندارند [ .]7در این راستا محققین سعی کردند تا
مشکل احتراق در پودر آلومینیم را با افزودن منیزیم و آلیاژی
کردن آن حل کنند [ .]8نتایج بررسیها نشان میدهد که
با آلیاژی شدن این پودرها ،عملکرد حرارتی به مراتب بهبود
مییابد [.]9
در سالهای اخیر امکان استفاده از پودرهای فلزی به ویژه
پودر آلومینیم و منیزیم به عنوان سوخت مورد توجه قرار
گرفته است [ .]10,11به عنوان مثال متغیرهایی نظیر دمای
اشتعال [ ،]12زمان سوختن ذرات منیزیم [ ،]13سرعت
سوختن [ ]14و دمای شعله [ ]15مورد بررسی قرار گرفته
است .همچنین مطالعههای محدودی در خصوص جنبههای
سینتیکی و مکانیزم احتراق سریع پودرهای فلزی انجام شده
است [ .]16,17در این بین پژوهشهایی در خصوص بررسی
روند اکسیداسیون در پودر آلیاژی آلومینیم -منیزیم با نسبت
 50-50انجام شده است [ .]2,18نتایج این بررسیها نشان
میدهد که در حین اکسیداسیون این ذرات آلیاژی ،عالوه
بر تشکیل اکسیدهای آلومینیم و منیزیم ( Al2O3و ،)MgO
ترکیب اسپینل ( )MgAl2O4نیز مشاهده میشود [.]19,20
همچنین پژوهشهای صورت گرفته بر روی این ذرات نشان
میدهد که این فرایند در طی دو مرحله اتفاق میافتد که
در مرحله اول ،اکسیداسیون انتخابی منیزیم اتفاق میافتد
و در مرحله دوم ،فاز اسپینل تشکیل میشود [ .]19در این
بین افزایش منیزیم میتواند بهبود عملکرد حرارتی پودرهای
آلیاژی آلومینیم -منیزیم را به دنبال داشته باشد [.]8,21
این در حالی است که تاکنون تنها تحقیقات محدودی بر
روی فرایند اکسیداسیون پودر آلومینیم -منیزیم با نسبت
 50:50انجام شده است و با توجه به اهمیت پودرهای با
درصدهای باالتر منیزیم جهت مصرف در منورها و مواد
آتشبازی به نظر میرسد انجام یک مطالعه جامع در خصوص
مکانیزم اکسیداسیون آنها ضروری است .لذا در این تحقیق
سعی میشود تا مکانیزم و سینتیک فرایند اکسیداسیون پودر
آلیاژی  Mg-0.15Alاز دیدگاه تجربی و نظری مورد بررسی
قرار گیرد.

 .2مواد و روش تحقیق
در این پژوهش پودر آلیاژی تجاری منیزیم-آلومینیم با اندازه
ذرات کمتر از  300 μmو خلوص (مجموع منیزیم و آلومینیم)

18

باالتر از  %98/5مورد استفاده قرار گرفت .به منظور بررسی
صحت ترکیب شیمیایی پودر ،از آنالیز عنصری پالسمای
جفت شده القایی ) (ICP-OSاستفاده شد که نتایج حاصل از
آن در جدول ( )1ارائه شده است.
همچنین جهت انجام بررسیهای فازشناسی ،از روش
پراش پرتو ایکس ( )XRD1توسط دستگاه Philips PW1730
و با استفاده از المپ  )1λ=/54 Å( Cu-kαدر محدوده
 20-80°با گام پراش  0/05°و با زمان به ازای هر گام s
 1استفاده شد .فازیابی این الگوها نیز با استفاده از برنامه
( X’Pert HighScoreنسخه  )4/8/0انجام گرفت .برای انجام
بررسیهای سینتیکی این فرایند از دستگاه آنالیز حرارتی
 (NETZSCH STA 409 PC/PG) 2DSC3-TGتحت اتمسفر
هوا با بوتهای از جنس آلومینا ) (Al2O3با نرخهای گرمایش ،5
 10و  20 °C/minاستفاده شد .برای انجام آزمونهای آنالیز
حرارتی  30 mgاز پودر اولیه مورد استفاده قرار گرفت .سپس
برای بررسی گام به گام مراحل اکسیداسیون ،نمونههایی
از پودر اولیه (به میزان  30 mgدر داخل بوتههایی مشابه
بوتههای آنالیز حرارتی) تا دماهای بحرانی (که از نتایج حاصل
از آزمون آنالیز حرارتی به دست آمدند) در کوره تیوبی با
اتمسفر هوا و نرخ گرمایش  20 °C/minحرارتدهی شدند.
این نمونهها تحت بررسیهای فازشناسی و ریزساختاری قرار
گرفتند .به منظور مشاهده و بررسی تغییرات شکل ظاهری
ذرات در حین واکنش اکسیداسیون از میکروسکوپ الکترونی
روبشی نشر میدانی ()FESEM4, MIRA3-TESCAN
استفاده گردید.
جهت انجام محاسبات سینتیکی ،ابتدا با استفاده از نتایج
آزمونهای آنالیز حرارتی و رابطه ( )1کسر انجام واکنش )(α
محاسبه گردید.
رابطه ()1

AT
α = ∞0
A0

که در این رابطه  A 0Tمساحت پیک گرمازا یا گرماگیر از
دمای شروع تا دمای  Tو  A ∞0مساحت زیر کل پیک میباشد
[.]22
با استفاده از روشهای همتبدیلی میتوان بدون فرض
یا تعیین مدل خاصی از واکنش ،مقادیر انرژی فعالسازی را
X-ray Diffraction
Thermogravimetry
Differential Scanning Calorimetry
Field Emission Scanning Electron Microscope

1.
2.
3.
4.
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مهران شفیع حسینی و همکار16-27 :

جدول  .2روشهای همتبدیلی انتگرالی مورد استفاده در این پژوهش.
روش

مقادیر  Bو C

معادله

فالین – وال – اوزاوا ()FWO1

B=0
C=1.052

E 
=ln
(β ) Const. − 1.052  α 
 RTα 

کسینجر – آکاهیرا – سونس ()KAS2

B=2
C=1

β
Eα
=ln
 2  Const. −
RTα
 Tα 

B=1.92
C=1.0008

 β 
E 
= ln 
Const. − 1.0008  α 
1.92 
T
 RTα 
 α 

B=1.894661
C=1.00145033

 β 
 Eα 
=
ln  1.894661
 Const. − 1.00145033 

T
 RTα 
 α


استارینک

3

تانگ

4

محاسبه نمود .بدین صورت که آزمون مورد نظر در نرخهای
حرارتدهی مختلف (حداقل  3نرخ) انجام میشود و مقادیر
انرژی فعالسازی( )Eαبرای هر کسر از واکنش تعیین میشود
[ .]23,24به طور کلی روشهای محاسباتی همتبدیلی به دو
دسته دیفرانسیلی و انتگرالی تقسیم میشوند [ .]25رایجترین
روش همتبدیلی دیفرانسیلی ،روش فریدمن [ ]26میباشد که
انرژی فعالسازیدر این روش از رابطه ( )2به دست میآید:
رابطه ()2

  dα  
E
ln β 
Const. − α
= 
RTα
  dT α 

که در این رابطه  βنرخ حرارتدهی و  Eαانرژی فعالسازی
در کسر انجام واکنش  αمیباشد که توسط شیب نمودار
] ln[β(dα/dT)αبر حسب  1/Tαتعیین میگردد.
فرم کلی معادالت روشهای همتبدیلی انتگرالی به صورت
رابطه ( )3میباشد [:]27
رابطه ()3

 


=ln 
 Const. − C 

RT


 

تفاوت انواع روشهای همتبدیلی انتگرالی در تخمین
متغیرهای  Bو  Cمیباشد که نمونههایی از معتبرترین این
روشها در جدول ( )2ارائه شدهاند .در این روشها نیز انرژی
فعالسازی توسط شیب نمودار )  ln(β/ TαBبر حسب 1/Tα
محاسبه میشود.
از آنجا که روشهای همتبدیلی قادر به ارائه مدل واکنش
نیستند ،استفاده از روشهای انطباقی برای محاسبه فاکتور
پیشنمایی و ارزیابی مدل واکنش ضروری میباشد [.]31–28
در این روشها ،مدلهای مختلفی با دادههای تجربی منطبق
شده و مدلی که بهترین تطابق آماری را به همراه داشته
باشد به عنوان مدلی که میتوان از آن برای محاسبه انرژی

فعالسازیو فاکتور پیشنمایی استفاده نمود ،تعیین میگردد
[ .]22گاهی اوقات میتوان مدل واکنش و فاکتور پیشنمایی
را با استفاده ترکیب نتایج روشهای همتبدیلی با برخی
روشهای انطباقی برای یک نرخ حرارتدهی ،تعیین نمود .به
عنوان مثال در روش پارامترهای سینتیکی غیرمستقیم ()IKP5
مقادیری از انرژی فعالسازی() )Eg(αو ضریب پیشنمایی ())Ag(α
مرتبط با مدلهای سینتیکی متفاوت به دست میآید [.]29
در این روش مقادیر ) Eg(αو ) lnAg(αبرای هر نرخ حرارتدهی و
هر مدل سینتیکی )) ،(g(αبا استفاده از روش انطباقی کوتز-
ردفرن ( )C-Rطبق رابطه ( )4محاسبه میگردند [:]32
رابطه ()4

AR E
≅ ln
−
βE RT

)g(α
T2

ln

در روش کوتز-ردفرن با رسم نمودار سمت چپ معادله
فوق (که ) g(αشکل انتگرالی مدل واکنش میباشد) بر حسب
 ،1/Tانرژی فعالسازیو فاکتور پیشنمایی به ترتیب از شیب
و عرض از مبدا به دست میآید .نکته حائز اهمیت در این
روش آن است که در مکانیزم صحیح ،مقادیر ) lnAg(αو )Eg(α
باید برای هر نرخ حرارتدهی به دست آمده با یکدیگر برابر
باشند و خطوط ) lnAg(αبرحسب ) Eg(αدر این نقطه با هم تقاطع
داشته باشند [.]29
در روشی انطباقی دیگر میتوان به روش منحنیهای
انطباقی مرجع اشاره نمود .در این روش مستقیماً با استفاده
از برقراری انطباق بین نتایج تجربی و نتایج حاصل از روابط
تئوری ،مکانیزم انجام واکنش مشخص میگردد و عالوه برآن
دو متغیر سینتیکی انرژی فعالسازی و ضریب پیشنمایی
واکنش نیز مشخص میگردد .در یکی از متداولترین این
روشها رابطهای به فرم زیر برای تطبیق نتایج تجربی و تئوری
ارائه میشود [:]25,33
5. Invariant Kinetic Parameters
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رابطه ()5

بررسی سینتیکی فرایند اکسیداسیون پودر آلیاژی  Mg-0.15Alتحت شرایط حرارتدهی غیرهمدما

dα
E
=y(α
() ( )α exp
=
)) Af (α
dt
RTα

در این روش با استفاده از نتایج آزمایشگاهی میتوان
منحنیهای ) f(αبر حسب  αرا در هر نرخ حرارتدهی
رسم نمود .به این منظور از انرژی فعالسازی به دست آمده
از روشهای همتبدیلی و معادالت حاصل از روش  IKPبین
انرژی فعالسازی و ضریب پیشنمایی ،برای جایگذاری مقادیر
 Eو  Aدر رابطه ( )5استفاده میشود [ .]29به عبارت دیگر در
روش انطباقی مستقیم از مقادیر انرژی فعالسازیبه دست آمده
از روش استارینک استفاده میشود و معادله خطوط به دست
آمده از روش انطباقی غیر مستقیم برای محاسبه فاکتور پیش
نمایی ( )Aمورد استفاده قرار میگیرند .از سوی دیگر با توجه
به روابط ارائه شده برای مدلهای سینتیکی [ ]25میتوان برای
هر مدل یک منحنی ) f(αبر حسب  αبه صورت تئوری رسم
نمود .لذا با انطباق دو منحنی حاصل از نتایج تجربی و روابط
تئوری میتوان مکانیزم انجام واکنش را مشخص کرد .البته باید
توجه داشت که چنانچه واکنش مورد بررسی یک واکنش ساده
(تک مرحلهای) باشد میتوان از میانگین انرژیهای فعالسازی
که برای کسرهای مختلف با استفاده از روشهای همتبدیلی
(مانند استارینک) به دست آمده است ،استفاده نمود .این در
حالی است که در واکنشهای پیچیده به دلیل دامنه نوسان
انرژیهای فعالسازی که برای کسرهای مختلف واکنش به دست
آمده است ،عم ً
ال نمیتوان انرژی فعالسازی میانگین ارائه نمود
و لذا در این موارد برای هر کسر مشخص از واکنش ،از انرژی
فعالسازی همان کسر واکنش در رابطه ( )5استفاده میشود که
اصطالحاً به آن انرژی فعالسازی موضعی میگویند.

همانگونه که مالحظه میشود با افزایش نرخ حرارتدهی،
فرایند اکسیداسیون در محدوده دماهای باالتری اتفاق
میافتد به گونهای که واکنش اکسیداسیون برای سه نرخ
حرارتدهی  10 ،5و  20 °C/minبه ترتیب در دماهای ،510
 520و  527 °Cآغاز و به ترتیب در دماهای  543 ،517و
 574 °Cبه پایان میرسد .همچنین با افزایش نرخ حرارتدهی،
سطح زیر منحنیهای  DSCبیشتر میشود که نشاندهنده
گرمای آزادشده بیشتر در طی فرایند اکسیداسیون میباشد،
به گونهای که نسبت مساحت سطح زیر منحنی  DSCبرای
نرخهای  10و  20 °C/minبه ترتیب  3/44و  5/93برابر
مساحت سطح زیر منحنی برای نرخ  5 °C/minمحاسبه
شد .از سوی دیگر این منحنیها نشاندهنده انجام فرایند
اکسیداسیون در یک مرحله میباشد .همچنین به منظور
تعیین مکانیزم تحوالت صورت گرفته در حین حرارتدهی
به صورت غیرهمدما ،نخست دماهای بحرانی با استفاده از
منحنیهای  DSC-TGتعیین شدند .به این منظور سه دمای
مربوط به نقاط شروع ،میانی و پایانی پیک مطابق با آنچه که
در شکل ( )2نشان داده شده است ،انتخاب شد و 30 mg
از پودر آلیاژی منیزیم-آلومینیم در اتمسفر هوا و با نرخ
حرارتدهی  20 °C/minتا هر کدام از دماهای شروع ،میانی
و پایانی پیک حرارت داده شدند و پس از سرد شدن تحت
آنالیز  XRDقرار گرفتهاند.

 .3نتایج و بحث
نتایج مربوط به آزمونهای آنالیز حرارتی  DSC-TGپودر
آلیاژی  Mg-0.15Alبرای سه نرخ حرارتدهی  10 ،5و
 20 °C/minدر شکل ( )1ارائه شده است.

شکل  .2منحنی  DSC-TGاکسیداسیون پودر آلیاژی  Mg-0.15Alدر
اتمسفر هوا با نرخ حرارتدهی .20 °C/min

شکل  .1منحنیهای  DSCمربوط به اکسیداسیون پودر آلیاژی منیزیم-آلومینیم
( )Mg-0.15Alدر اتمسفر هوا با نرخهای حرارتدهی  10 ،5و .20 °C/min
20

نتایج  XRDنمونههای فوق در شکل ( )3ارائه شده است.
به منظور مقایسه بهتر ،آنالیز فازی نمونه اولیه پودر آلیاژی
منیزیم-آلومینیم ( )Mg-0.15Alنیز در این شکل ارائه شده
است .همانگونه که مشاهده میشود ،در ابتدا پودر شامل دو
فاز منیزیم ( )Mgو فاز  )Al12Mg17( γمیباشند ،ولی با افزایش
دما تا  550 °Cپیکهای اکسید منیزیم ( )MgOو فاز اسپینل
( )MgAl2O4شکل میگیرند و پیکهای مربوط به فازهای
اولیه از بین میروند .بنابراین واکنشهای تشکیل اکسید
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منیزیم و فاز اسپینل به صورت همزمان و طبق واکنشهای
زیر رخ میدهند:
رابطه ()6
)Mg(s) + ½ O2(g) = MgO(s

رابطه ()7
)2Al12Mg17(l) + 35O2(g) = 22MgO(s) + 12MgAl2O4(s

همانگونه که در واکنشهای فوق مشاهده میشود ،به
دلیل شروع اکسیداسیون در دمای کمتر از نقطه ذوب منیزیم
( ،)640 °Cواکنش ( )6در حالت جامد رخ میدهد ،در حالی
که به دلیل نقطه ذوب پایین یک ترکیب یوتکتیک در آلیاژ
منیزیم-آلومینیم ( )432 °Cواکنش ( )7در حالت مذاب انجام
میگیرد.
با توجه به شکل ( )3مشاهده میشود که در دمای 550 °C
عمده فرایند اکسیداسیون انجام میشود ،به گونهای که
با افزایش دما تا  575 °Cتفاوت چندانی در الگوی پراش
رخ نمیدهد .علت این موضوع میتواند به گرمازا بودن این
فرایند مرتبط باشد .به عبارت دیگر با شروع و پیشرفت این
واکنش تا دمای  ،550 °Cبه دلیل آزاد شدن گرمای ناشی از
اکسیداسیون تا این مرحله ،فرایند اکسیداسیون به صورت
خود پیشرونده بدون نیاز به دماهای باالتر کوره پیش میرود.
برای مقایسه و بررسی بهتر تغییرات شکل ظاهری ذرات
در حین اکسیداسیون ،تصویر  SEMاز ذرات اولیه مورد استفاده
در دو بزرگنمایی در شکل ( )4نشان داده شده است .شکل
( )5تصویر  SEMنمونه حرارتدیده تا دمای  475 °Cرا نشان
میدهد .این دما باالتر از دمای ذوب یوتکتیک فاز Al12Mg17

شکل  .3الگوهای  XRDنمونه اولیه و نمونههای حرارت داده شده تا دماهای
ابتدایی ،میانی و پایانی پیک منحنی  DSC/TGاکسیداسیون پودر آلیاژی
منیزیم-آلومینیم ( )Mg-0.15Alدر هوا با نرخ حرارتدهی .20 °C/min

( )432 °Cمیباشد .همانگونه که مشاهده میشود این تصویر
تغییر چندانی با تصویر نمونه اولیه نداشته و تنها میتوان
ذوب شدن فاز  Al12Mg17را در نمونه پودری مالحظه کرد که
با توجه به دمای ذوب این فاز ( )432 °Cاین پدیده منطقی به
نظر میرسد .ذوب این فاز در این مرحله هر چند میتواند با
اکسیداسیون جزیی همراه باشد ولی به دلیل مقدار کم آن ،در
الگوهای پراش ارائه شده در شکل ( )3حضور فازهای اکسیدی
در نمونه حرارتدهی شده تا این دما مشاهده نشد .در شکل
( )6نیز تصویر  SEMنمونه پودری حرارتدهی شده تا دمای
 550 °Cارائه شده است .همانگونه که در نتایج آنالیز حرارتی
ارائه شده در شکل ( )2مشاهده شد ،در این محدوده دمایی

شکل  .4تصاویر  SEMبا دو بزرگنمایی متفاوت از سطح نمونه اولیه پودر آلیاژی منیزیم-آلومینیم (.)Mg-0.15Al
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شکل  .5تصاویر  SEMبا دو بزرگنمایی متفاوت از سطح نمونه پودر آلیاژی منیزیم-آلومینیم ( )Mg-0.15Alحرارتدیده تا دمای .475 °C

شکل  .6تصاویر  SEMبا دو بزرگنمایی متفاوت از نمونه پودر آلیاژی منیزیم-آلومینیم ( )Mg-0.15Alحرارتدیده تا دمای .550 °C

انتظار میرود فرایند اکسیداسیون آغاز شود که این موضوع به
خوبی در تصاویر ریزساختاری ارائه شده در شکل ( )6مشاهده
میشود .حضور فازهای اکسیدی بر روی سطح ذرات و از سوی
دیگر متالشی شدن ذرات حرارتدهی شده تا این محدوده
دمایی ،انجام فرایند اکسیداسیون را تایید میکند .در شکل
( )7نیز تصاویر  SEMمربوط به نمونه پودری حرارتدهی شده
تا دمای  575 °Cارائه شده است که همانگونه که مشاهده
میشود تغییر چندانی با تصاویر ارائه شده در شکل ( )6ندارد
و این بدان معناست که این فرایند اکسیداسیون در نمونه
22

پودری حرارتدهی شده تا دمای  550 °Cبه طور کامل انجام
شده است که این موضوع در الگوهای پراش پرتو ایکس ارائه
شده در شکل ( )3نیز تایید میشود .همانگونه که ذکر گردید
علت این موضوع به گرمازا بودن شدید این واکنش برمیگردد.
در واقع با آغاز واکنش و پیشرفت بخشی از آن تا محدوده
دمایی  ،550 °Cحرارت آزاد شده ناشی از آن واکنش را از
هر گونه منبع حرارتی خارجی بی نیاز میکند و لذا در همین
شرایط نیز واکنش تا انتها به پیش میرود.
به منظور تعیین سه متغیر اصلی سینتیکی شامل انرژی
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شکل  .7تصاویر  SEMبا دو بزرگنمایی متفاوت از نمونه پودر آلیاژی منیزیم-آلومینیم ( )Mg-0.15Alحرارتدیده تا دمای .575 °C

اکتیواسیون ،فاکتور پیشنمایی و مدل واکنش برای این فرایند
پودر آلیاژی  ،Mg-0.15Alابتدا با استفاده از منحنیهای DSC
ارائه شده در شکل ( )1کسر انجام واکنش ( )αدر سه نرخ
حرارتدهی  10 ،5و  20 °C/minبرای پیک اکسیداسیون
پودر آلیاژی  Mg-0.15Alمحاسبه شد .منحنیهای کسر انجام
واکنش بر حسب درجه حرارت برای سه نرخ حرارتدهی
در شکل ( )8ارائه شده است .با استفاده از شکل ( ،)8دما
در هر کسر انجام واکنش مشخص برای نرخهای حرارتدهی
 10 ،5و  20 °C/minبه دست میآید .سپس با جایگذاری
دما و نرخ حرارتدهی در معادالت مربوط به روشهای
همتبدیلی انتگرالی  ،KAS ،FWOاستارینک و تانگ (جدول
( ))2و رسم منحنی سمت چپ این معادالت بر حسب 1/T
مقدار انرژی فعالسازی در همان کسر انجام واکنش از روی
شیب نمودارهای رسم شده به دست آمد .برای محاسبه
انرژی فعالسازی از روش همتبدیلی دیفرانسیلی فریدمن نیز
ابتدا مقادیر مشتق کسر انجام واکنش بر حسب دما (dα/
 )dTمحاسبه شده و سپس منحنیهای  dα/dTبر حسب دما
برای نرخهای حرارتدهی  10 ،5و  20 °C/minمطابق شکل
( )9رسم میشوند .در ادامه با جایگذاری مقادیر  dα/dTو نرخ
حرارتدهی در معادله مربوط به روش فریدمن (معادله ())2
و رسم سمت چپ این معادله بر حسب  ،1/Tمقدار انرژی
فعالسازی در همان کسر انجام واکنش از روی شیب نمودار
رسم شده به دست آمده است.
نمودار تغییرات مقادیر انرژی فعالسازی حاصل از
روشهای همتبدیلی بر حسب کسر انجام واکنش نیز در
شکل ( )10نشان داده شده است .همانگونه که در این شکل
مشاهده میشود ،مقادیر انرژی فعالسازی به دست آمده از

شکل  .8منحنیهای کسر انجام واکنش بر حسب درجه حرارت در سه
نرخ حرارتدهی  10 ،5و  20 °C/minمحاسبه شده بر اساس منحنیهای
شکل (.)1

شکل  .9منحنیهای  dα/dTبر حسب درجه حرارت در سه نرخ حرارتدهی
 10 ،5و  20 °C/minمحاسبه شده بر اساس منحنیهای شکل (.)8

23

بهار  . 1399دوره  . 23شماره 1

بررسی سینتیکی فرایند اکسیداسیون پودر آلیاژی  Mg-0.15Alتحت شرایط حرارتدهی غیرهمدما

روشهای همتبدیلی انتگرالی با مقادیر به دست آمده از روش
همتبدیلی دیفرانسیلی فریدمن تطابق خوبی دارد .عالوه بر
این موضوع ،نتایج ارائه شده در شکل ( ،)10وابستگی شدید
انرژی فعالسازی به کسر انجام واکنش را نیز نشان میدهد،
به طوری که انرژی فعالسازی در  α=0/1با مقدار متوسط
 317 kJ/molتا مقدار  151 kJ/molدر  α=0/9تغییر میکند
که منجر به کاهش  %47مقدار انرژی فعالسازی با پیشرفت
واکنش میشود .این کاهش انرژی فعالسازی نشان دهنده
تغییر مکانیزم واکنش اکسیداسیون پودر آلیاژی منیزیم-
آلومینیم ( )Mg-0.15Alمیباشد .البته الزم به ذکر است که
علت این موضوع میتواند ناشی از تغییر مکانیزم واکنش با
پیشرفت واکنش نیز باشد که تعیین دلیل دقیق این موضوع
نیاز به بکارگیری روشهای انطباقی دارد .ذکر این نکته
حائز اهمیت است که روشهای همتبدیلی با هدف تعیین
ساده یا پیچیده بودن واکنشها مورد استفاده قرار میگیرند
و تنها در صورت ساده بودن واکنش ،قابلیت تعیین انرژی
فعالسازی را نیز دارند [ .]25در این موارد میانگین انرژیهای
فعالسازی به دست آمده برای αهای مختلف ،به عنوان انرژی
فعالسازی واکنش معرفی میگردد ،اما باید توجه داشت که
در مورد واکنشهای پیچیده ،امکان ارائه میانگین انرژیهای
فعالسازی وجود ندارد و لذا در این موارد ،از این روش تنها
برای تعیین ساده یا پیچیده بودن واکنش استفاده میشود .به
عبارت دیگر هر گاه هدف از استفاده از روشهای هم تبدیلی،
تعیین انرژی فعالسازی باشد ،دامنه نوسان انرژی فعالسازی در
طول پیشرفت واکنش نباید از  %20تجاوز کند [ .]25در این
مطالعه نیز نتایج حاصل از روش همتبدیلی نشان میدهد که
واکنش فوق یک واکنش پیچیده است.
همانگونه که ذکر گردید با استفاده از روشهای همتبدیلی
تنها میتوان مقادیر انرژی فعالسازی را به دست آورد ،در
حالی که برای تعیین فاکتور پیشنمایی ( )Aو مکانیزم واکنش
( )g(αیا )) f(αباید از روشهای انطباقی استفاده نمود .بدین
منظور با بکارگیری معادله کوتز-ردفرن (معادله ( ،))4برای
برخی از مدلهای رایج سینتیکی در هر نرخ حرارتدهی
مقادیر  Eو  lnAمحاسبه میشوند .شکل ( )11نقاط و خطوط
رسم شده برای مقادیر  Eو  lnAبرای نرخهای حرارتدهی ،5
 10و  20 °C/minرا نشان میدهد .همانطور که در این شکل
مشاهده میشود ،خطوط رسم شده در هیچ نقطه یکدیگر را
قطع نمیکنند که بیانگر عدم وجود یک مقدار انرژی فعالسازی
ثابت برای اکسیداسیون پودر آلیاژی  Mg-0.15Alدر سه نرخ
حرارتدهی  10 ،5و  20 °C/minمیباشد .بنابراین نتایج
به دست آمده از روشهای همتبدیلی مبنی بر تغییر انرژی
فعالسازیبا نتایج حاصل از روش انطباقی غیر مستقیم مبنی
بر عدم برخورد خطوط مربوط به سه نرخ حرارتدهی در یک
نقطه کامال با یکدیگر مطابقت دارند .به عبارت دیگر یکی از
مهمترین اهداف استفاده از روش  IKPتعیین  Ainvو  Einvاست و
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این دو پارامتر مهم سینتیکی ،از محل برخورد بین منحنیهای
خطی  IKPدر سرعتهای مختلف به دست میآیند .به عبارت
دیگر اگر چنانچه واکنش مورد بررسی ساده باشد و دارای
انرژی اکتیواسیون ثابت باشد با رسم منحنیهای خطی lnA
بر حسب انرژی فعالسازی میتوان انرژی اکتیواسیون و فاکتور
پیشنمایی را برای آن واکنش به دست آورد .به عبارت دیگر
هر گاه هدف از استفاده از روشهای همتبدیلی یا  IKPتعیین
انرژی فعالسازی باشد حتما باید توجه داشت که نه تنها
واکنش در هر سرعت حرارتدهی مکانیزم ثابتی داشته باشد،
بلکه در تمام سرعتهای حرارتدهی مورد بررسی نیز کماکان
واکنش از یک مکانیزم پیروی کند [ .]25در این شرایط تمام
منحنیهای خطی مربوط به سرعتهای حرارتدهی مختلف
در یک نقطه یکدیگر را قطع خواهند کرد که این نقطه انرژی
فعالسازی و ضریب پیشنمایی واکنش را نشان میدهد و
عالوه بر آن مکانیزمی که این مقادیر با استفاده از آن به
دست آمده است به عنوان مکانیزم واکنش معرفی میشود
[ ،]34,35اما در مورد واکنشهایی که با توجه به نتایج
روشهای همتبدیلی پیچیده بودن آنها اثبات شده است از
روش  IKPنیز تنها جهت تایید پیچیده بودن واکنش استفاده
میشود .در این واکنشها در هنگام استفاده از روش ،IKP
منحنیهای خطی در سرعتهای حرارتدهی مختلف در یک
نقطه منحصر به فرد با یکدیگر برخورد نمیکنند و لذا انرژی
فعالسازی و فاکتور پیشنمایی نیز نمیتوان برای آنها ارائه
نمود .در این شرایط تنها پیچیده بودن واکنش را میتوان
نتیجهگیری نمود .در واکنش مورد بررسی در این مطالعه نیز
چنین شرایطی مشاهده میشود.
به منظور تعیین دقیق مکانیزم این فرایند نیاز به روشهای
انطباقی مستقیم وجود دارد .در روش انطباقی مستقیم ابتدا
مقادیر ) f(αتجربی در نرخهای حرارتدهی  10 ،5و 20 °C/min

شکل  .10تغییرات انرژی فعالسازی بر حسب کسر انجام واکنش فرایند
اکسیداسیون پودر آلیاژی منیزیم-آلومینیم ( )Mg-0.15Alبه دست آمده
از روشهای همتبدیلی.
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 A2و  A3/2مطابقت میکند .بنابراین فرایند اکسیداسیون این
پودر آلیاژی در تمام نرخهای حرارتدهی مورد بررسی از مدل
اورامی-ایروفیو پیروی میکند .این نکته حائز اهمیت است که
در مدل اورامی-ایروفیو ضرایب  3 ،2 ،1و  4برای زمانی است
که سرعت رشد جوانه توسط فصل مشترک کنترل میشود اما
ضرایب  1/5 0/5و  2/5نشان میدهد فرایند جوانهزنی و رشد
تحت کنترل نفوذ است [ .]39این موضوع به خوبی با نتایج
حاصل از این پژوهش نیز همخوانی دارد به گونهای که در
نرخهای حرارتدهی پایین مکانیزم جوانهزنی و رشد توسط
نفوذ کنترل میشود ،در حالیکه با افزایش سرعت حرارتدهی
نفوذ به عنوان عامل تعیینکننده سرعت واکنش را کنترل
میکند از همین رو انرژی اکتیواسیون نیز در محدوده
مشخصی در حال تغییر است .از سوی دیگر نتایج حاصل از
این بخش به خوبی دلیل تغییر انرژیهای فعالسازیبه دست
آمده با استفاده از روشهای همتبدیلی را در مقادیر مختلف
کسر انجام واکنش نشان میدهد .نتایج حاصل از این پژوهش
نشان میدهد که انرژی فعالسازی فرایند اکسیداسیون پودر
آلیاژی منیزیم -آلومینیم با انرژی فعالسازی مربوط به فرایند
اکسیداسیون پودر آلومینیم ( ]3,4[ )160 kJ mol-1و منیزیم
( ]40[ )148 kJ mol-1تفاوت چندانی ندارد و در این شرایط
برخالف پودر آلومینیم فرایند بطور کامل به پیش میرود به
گونهای که بعد از اکسیداسیون هیچ اثری از مواد اولیه در بین
محصوالت اکسیدی مشاهده نمیشود.
شکل ( .11الف) نقاط و خطوط رسم شده برای سه نرخ حرارتدهی 10 ،5
و  20 °C/minبا استفاده از روش  IKPمربوط به اکسیداسیون پودر آلیاژی
منیزیم-آلومینیم ( )Mg-0.15Alو (ب) تصویر بزرگ شده از منطقه مشخص
شده شکل (الف).

با استفاده از معادله ( )5به دست میآیند .البته باید توجه
داشت که با توجه به پیچیده بودن واکنش مورد بررسی و
به دلیل تغییرات زیاد انرژی فعالسازی در کسرهای مختلف،
عم ً
ال امکان ارائه انرژی فعالسازی میانگین وجود ندارد و لذا
در این شرایط برای هر کسر مشخص از واکنش ( ،)αاز انرژی
فعالسازی همان کسر (انرژی فعالسازی موضعی) باید استفاده
شود و بر این اساس مقاالت متعددی [ ]38–36نیز با هدف
بررسی سینتیک واکنشهای پیچیده از این روش استفاده
کردهاند .همانگونه که اشاره گردید در این روش در هر نرخ
حرارتدهی ،مقادیر ) f(αآزمایشگاهی محاسبه شده بر حسب
 αرسم و با منحنیهای ) f(αتئوری مقایسه میشوند .مدلی
که بیشترین تطابق را با ) f(αآزمایشگاهی رسم شده دارد
به عنوان مدل سینتیکی واکنش در آن نرخ حرارتدهی
تعیین میگردد .نتایج این مقایسه در شکل ( )12نشان
داده شده است .همانگونه که در این شکل مشاهده میشود
فرایند اکسیداسیون پودر آلیاژی  Mg-0.15Alدر نرخهای
حرارتدهی  10 ،5و  20 °C/minبه ترتیب با مدلهای ،A3

شکل  .12منحنیهای ) f(αآزمایشگاهی و تئوری بر حسب  αبرای
اکسیداسیون پودر آلیاژی منیزیم-آلومینیم (.)Mg-0.15Al

 .4نتیجهگیری
در این پژوهش سعی شد تا سینتیک فرایند اکسیداسیون
پودر آلیاژی  Mg-0.15Alتحت شرایط حرارتدهی غیر همدما
مورد بررسی قرار گیرد .نتایج حاصل نشان داد که فرایند
اکسیداسیون پودر آلیاژی آلومینیم-منیزیم در یک مرحله و
در محدوده دمایی  510-575 °Cانجام میشود .به گونهای که
25
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