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از روشهای با استفاده  سنجی حرارت مطالعه  .2N در اتمسفر 3O2Cr نانو ذرات هیته

TGA و DSC  
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 هچکید

درجه  1600تا  25از  2N و 2O با دو تکنیک گرما سنجی و کالریمتری اسکن تفاضلی تحت اتمسفر گاز 4CrO2K حرارتی اکسید کرومرفتار 

و آنالیز عنصری  XRD تکنیک .این مطالعه اطالعات جدید و جامعی را در مورد این ترکیبات گزارش می کند .سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفت

مورد بررسی قرار  SEM سپس محصول به دست آمده با میکروسکوپ الکترونیشد. الت در مراحل مختلف تجزیه استفاده برای شناسایی محصو

 در اتمسفر  DSCو  TGجالب توجه است، نتایج به دست آمده از هر دو آزمایش .شکل و اندازه کریستال ها نیز مورد بررسی قرار گرفت .گرفت

 2O2 وN ودینامیکی به دست آمده از آزمایشاتداده های ترم .یکسان بودDSC  همراه با .در این کار گزارش شده است∆H  برای هر پیک. 

 O 2Kو 3O2Cr نیز مخلوطی از تجزیه می شود و محصول تجزیه 3O2Cr درجه سانتیگراد به 1550در دمای  4CrO2K نشان داده شد که

 را روی یک سطح تعریف شده با سایز نانو بنشانیم. 3O2Crدر این تحقیق روشی معرفی شده است که با کمک آن بتوان بخار   .است

 

 .(TGA / DSC) ، کرومات پتاسیم، وزن سنجی حرارتی((III) اکسیدهای کروم :کلید واژه ها

 

 مقدمه

[. واکنش با اسیدها و بازها و همچنین با هوا به عنوان 6-1]د نترکیبات کروم در صنایع مختلف در سراسر جهان استفاده می شو 

د. برخی از این محصوالت جانبی نامطلوب که به طور اجتناب ناپذیر تولید می شوند نفرآیندهای اکسیداسیون کروم شناخته می شو

[. 10-8ایع فوالد، کرومیت است ][. یکی از مهمترین ترکیبات مورد استفاده در صن9-7به عنوان ترکیبات مزاحم شناخته می شوند ]

همراه باشد، که  12O5Cr (و Cr)8O3 میانی xCrO ممکن است با تجزیه همزمان فازهای 3CrO کارهای قبلی نشان داده است که
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[. برخی دیگر از مطالعات نشان داده اند که وجود 13-11کریستالی تبدیل می شوند ] 3O2Cr درجه سانتیگراد به 500در حدود 

[. یک واکنش قابل 14حاصل نمی شود ] 3O2Cr ن در بستر همیشه پیش ساز تجزیه الیه اکسیدی است و از انتشار در الیهنیتروژ

توجه اکسیداسیون کروم در دماهای باال است. مقاومت در برابر اکسیداسیون و ویژگی محافظ مقیاس اکسید تشکیل شده از جنبه 

الیه اکسید محافظ، یعنی الیه اکسید کروم، به طور گسترده ای به عنوان یک عنصر های مهم در صنعت فلز است. به همین دلیل، 

[. در 20-15آلیاژی برای آلیاژهای تجاری استفاده می شود. تشکیل الیه اکسید محافظ مانع از تخریب بیشتر مواد زیرین می شود ]

فرآیند متالورژی  .[21] به طور قابل توجهی متفاوت استدرجه سانتی گراد، رفتار اکسیداسیون کروم  1000-800دماهای باال، یعنی 

 .پودر یکی از روش های موثر فرآوری کامپوزیت در سال های اخیر بوده است که بر خواص مختلف کامپوزیت ها تأثیر می گذارد

دانه و  اثر اندازهتولید نانوکامپوزیت های هیبریدی و متالورژی پودر یک تکنیک موثر است که درک صحیح نقش تقویت کننده، 

از فروکروم، الکترولیز فروکروم  3O2Cr تحقیق دیگری سنتز  .[22]قابلیت تراکم نانوکامپوزیت های زمینه فلزی را روشن می کند

را بررسی کرد. در جاهای دیگر،  4CrO2)4(NH  [23]تهیه شده توسط تجزیه حرارتی 3O2Cr در یک سلول الکترولیز و خواص

 3O2Al-دیرگدازهای  .[24]تهیه شد  (Cr)های کرومبا استفاده از بازپخت حرارتی الیه 3O2Cr-(α (ید کرومهای نازک اکسالیه

 3O2Cr محلول های جامد کامالً جایگزین هستند و هنگامی که به عنوان پوشش کوره صنعتی استفاده می شوند می توانند به طور

سازی ق کروم کوراندوم نسوز با مقاومت سرباره و خواص مکانیکی عالی برای آهنمؤثر در برابر فرسایش سرباره مقاومت کنند. یک تحقی

برای بررسی  3O2Cr درصد وزنی( از 40، 30، 20، 10، 0با درصدهای جرمی مختلف ) 3O2Cr-3O2Al هایکاهنده ذوب، نمونه

  .[25] خواص تف جوشی، خواص مکانیکی آن تهیه کرد. مقاومت در برابر شوک حرارتی و ریزساختار

 

 تجربی
 مواد و تجهیزات: 

 .، دارمشتات، آلمان خریداری شد Merckاز شرکت 4CrO2(K (artikel no. 4952) (کرومات پتاسیم 

 .انگلستان 200کوره برقی: ترمولین مدل  

: XRD پراش اشعه ایکس STOE آلمان(، مدل(D-64295:  

SEM  : ،میکروسکوپ الکترونی روبشیREM-JEOL (JXA-840) ،(ژاپن. 

: TG & DSC گرماسنج، / کالری سنج اسکن تفاضلی، همراه با یک پردازنده TA ،TGA/DSC1. Mettler- سوئیس;  

 ، ;Spectra AA – Varian 220طیف سنج جذب اتمی، 

UV .اسپکتروفتومتر، شیمادزو : 

 

 نتایج و بحث
   DSC و TG تجزیه و تحلیل 

در یک بوته آلومینیومی استاندارد قرار داده شد و با استفاده از یک میکروباالن به طور دقیق توزین شد. برای  4CrO2K ای ازمونهن

به  25قرار داده شد و دمای آن از  TG/DSC دستگاه آب بندی نمونه از تجهیزات ویژه ای استفاده شد. بوته مهر و موم شده در 
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 افزایش یافت. منحنی های 2N و 2O جه سانتیگراد در دقیقه، در اتمسفرهای گازدر 10درجه سانتیگراد، با نرخ گرمایش  1600

TG و DSC  نشان داده شده است2، 1این نمونه در شکل های. 

نشان داده شده است. نتایج نشان  1در شکل  2N در اتمسفر 4CrO2K تجزیه حرارتی  TGمنحنی:  4CrO2Kبررسی های حرارتی

 1درجه سانتی گراد است که این نتایج در جدول  1600-1150شامل یک مرحله در محدوده دمایی د که تجزیه حرارتی نمی ده

شود. به دست آمد، این تنها نتیجه مورد اول در نظر گرفته می 2O و 2N ها در اتمسفرهایخالصه شده است. نتایج یکسان از آزمایش

را نشان  3O2Cr و O 2Kمحاسبات کاهش جرم فرمول شیمیایی درجه سانتیگراد انجام می شود. 1600تا  1150این مرحله بین 

[. 27تجزیه و تحلیل کمی طیف سنجی در این مطالعه نیز این یافته را تایید می کند ] .می دهد که تجزیه ترکیب اولیه است

-1150له تجزیه )مرح .استوکیومتری محاسباتی محصوالت تجزیه مطابقت خوبی با نتایج تجربی )کاهش کمی و درصدی جرم( دارد

برای تعیین اطالعات بیشتر در مورد آنچه در  .درجه سانتیگراد در دقیقه 10درجه سانتیگراد( مشابه بخش آخر، نرخ گرمایش  1600

همانطور که  .لیتر بر دقیقه انجام شدمیلی 30با جریان گاز ثابت  2N این محدوده دما اتفاق می افتد انتخاب شد. آزمایش در اتمسفر

درجه سانتیگراد رخ داده است. در  1600-1150در محدوده  4CrO2K پیداست، این مرحله تجزیه در اثر حرارت 1تایج شکل از ن

برای این مرحله نشان دهنده وجود  2N و 2O اتمسفر  TGنیز مشاهده شد. مقایسه منحنی های 2O ، جداسازی 4CrO2Kمورد

 .است 2O یعنی از دست دادنتجزیه فرآیند 

  

 

 

 Temperature /C  Temperature /C 

 
  2Nدر اتمسفر  DSC 4CrO2Kنمودار. 2شکل    2Nدر اتمسفر TGA 4CrO2K . نمودار1شکل 

 

 ،(٪73.81( از کل مقدار از دست دادن جرم )[27] تعیین شده مواد )از طریق تجزیه و تحلیل کمی طیف سنجی تجربیمقدار  تفریقبا 

 بررسی اشعه ایکس یک نمودار3O2O + Cr2: K .جدا شده را محاسبه کرد و فرمول زیر را بدست آورد 2O مقدار تقریباً توان می

XRD ازO 2K  4این بود که با توجه به واکنش تجزیه مهممشاهده  .را ببینید( 3)شکل  نشان می دهدراCrO2K به ترکیب ، این 

O 2K3 وO2Cr 3 شد کهدر نتیجه این واکنش، همچنین مشاهده  .تبدیل شدO2Cr خود انرژی جذب کرده و تبخیر می شود. 
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به دست آمده در این   XRDنتایج .را تایید کرد O 2Kوجود  XRDنمودار .مشاهده نشد  XRDدر نمودار 3O2Cr هیچ اثری از

  :کنیم همچنین می توانیم واکنش زیر را تعریف .[29] مطابقت دارد (0892-01و  ASTM 23-0493) کار با نمودار استاندارد

K2CrO4      K2O  +  1/2Cr2O3   +  3/2O2 

 

 

 

 

 

File: Cr2mod.RAW – Type: 2Th/Th locked – start:3.998 – end:109.988 – step 
time: 1. S – Temp.: 25ºC (room) – time started: 0 s – 2-Theta:3.998 – 

Aux1:0.0 – Aux2:0.0 – Operation:smooth:0.150 / Background 1.000, 

1.000/Import. 

 
23-0493 (C) – Potassium Oxide – K2O – Y:18.75% - dx by: WL:10.5406 – 
Cubic – a:6.44900 – b: 6.44900, c:6.44900 – alpha 90.000 – beta 90.000 – 

gamma 90.000. 

 

01-0892 (D) – Tarapacaite – K2OCrO4/K2O.CrO3 – Y:50.00% dx by:1 – 
WL:1.5406 – orthorombic a 5.92000 – b:10.4000 – c:7.611000 –alpha 90.000 

– beta 90.000- gamma 90.000. 

 

 ( ([33]فایل استاندارد) 4CrO2Kمحصول تجزیه  XRDنمودار .3شکل 

 

 : DSC نتایج

گرماگیر  1نشان داده شده است. واکنش های نشان داده شده در شکل  1و جدول  2در شکل  4CrO2K حرارتیتجزیه   DSCنتایج

ناحیه زیر پیک توسط یک  .درجه سانتیگراد به پایان می رسد 684درجه سانتیگراد شروع شده و در  670هستند، با اولین واکنش از 

نشان داده شده است. حداکثر نقطه این واکنش در دمای  1ی در جدول این واکنش با جزئیات بیشتر .محاسبه شد TA پردازنده

  .بود kJmol-1 6.455یا  H 33.239 Jg∆-1 درجه سانتیگراد رخ داد که در آن 676

 
 .، شناسایی و محاسبه سه پیک  DSC 4CrO2Kنتایج .1جدول 

No. ∆H = Integral 

/mJ 

Onset 

Temperature 

/°C 

Peak 

Temperature 

/°C 

Endset 

Temperature 

/°C 
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1 -1914.41 669.89 676.59 684.53 

2 -6.65e+03 974.40 984.11 989.35 

3 -7.31e+06 1051.44 1426.0 1552.91 

 

درجه سانتیگراد رخ داد که یک واکنش گرماگیر بود. این قسمت از منحنی با  989.4درجه سانتیگراد و  974.4واکنش دوم بین 

درجه  984.1مورد بررسی قرار گرفته است. مساحت زیر منحنی محاسبه شد و حداکثر این واکنش در  1جدول جزئیات بیشتری در 

درجه سانتیگراد شروع شد  1051بود. سومین پیک )گرماز( از  kJ mol-1 21.762یا  Jg-1 112برای این پیک  H∆ .سانتیگراد بود

درجه  1426درجه سانتیگراد به پایان رسید. حداکثر این واکنش در  1553نشان داده شده است در دمای  2و همانطور که در شکل 

محاسبه شد. این نتایج تأیید می کند که تجزیه در  kJ mol-1 103×24.646یا  H 126.92×103 J g∆-1 سانتیگراد بود. مقدار

 3O2Cr بر اساس بررسی حرارتی .درجه سانتیگراد در سه مرحله گرماگیر جداگانه رخ داده است 1553-670در دمای  اثر حرارت

است. به دلیل پایداری قابل 1300C پایدارترین ترکیب کروم تا دمای  3O2Cr ، مشاهده شد که(در این کار  DSCو TG- نتایج)

بینابینی دوم را تشکیل می دهد که به عنوان یک  ترکیب یک رنگدانه رایج است. همانطور که گفته شد، کروم یک3O2Cr توجه، 

[. برخی از ترکیبات مشابه نانوذرات 1پوششی برای مقاومت در برابر خوردگی و در کاربردهای شکل دهی فلز استفاده می شود ]ماده 

[. روش تبخیر نشان داده 32تری اکسید ] اکسید کروم عبارتند از: کروم اورانی هیدرید، تری اگزوکروم، تری اکسید مونوکروم، و کروم

به عنوان کاتالیزور است. روش  ZnO 3O2Cr/و ترکیبات آنها مانند 3O2Cr بردی برای تولید نانوذراتشده در این کار، روشی کار

 3O2Cr همچنین نشان داده شد که برای تولید .در نانوذرات استفاده کرد 3O2Cr تبخیر فوق را می توان برای پوشش یا دوپینگ

درجه سانتیگراد  1400را تا دمای  4CrO2K توجه است، زیرا فقط باید نیز استفاده کرد. این قابل 4CrO2K توان از ترکیبگازی می

گازی است و همچنین برای کاربردهای صنعتی بسیار ارزشمند  3O2Cr گرم کرد. در واقع، روش خوبی در آزمایشگاه برای تولید

نشان داده شده است.  4در شکل  2O درجه سانتیگراد در اتمسفر 1600تولید شده در دمای  3O2Cr از  SEMیک عکس .است

میکرومتر دارند و به ترتیب خوبی در کنار هم قرار  10-1همانطور که مشاهده می شود، کریستال ها برگی هستند، دندانه ای با قطر 

 .گرفته اند. یکدیگر کریستال های بزرگی را تشکیل می دهند
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 ، در اتمسفر 3O2Crاز  SEMعکس میکروسکوپی الکترونی .4شکل 

 2O برابر است 1000 نماییتولید می شود، بزرگ. 

[. برای 1] و انتقال و نشاندن آن بصورت ذرات ریز نانو بر روی سطح مورد نظر مطابق زیر عمل گردید 3O2Crجهت تهیه بخار 

تقال و یک راه اندازی شد. این دستگاه از سه بخش مهم یعنی یک کوره، یک لوله ان 5دستیابی به این هدف، دستگاهی مطابق شکل 

راکتور تراکم تشکیل شده است. آخرین شامل یک محفظه وکیوم است که در آن یک نگهدارنده لنز قرار داده شده است. در ابتدا 

را در یک ظرف چینی وزن گردید و در کوره قرار داده شد. در طول کل عملیات، جریان گاز  4CrO2Kمقدار مشخصی از پودر 

افزایش یافت. محصول  1600ساعت به  4میلی لیتر در دقیقه از کوره عبور داده شد. دمای کوره به مدت  40-50ضعیفی با سرعت 

بور داده شد. در نتیجه محصولی که وارد محفظه تراکم در کوره تشکیل شد. محصول گازی از طریق لوله به داخل محفظه تراکم ع

پوشانده شد این همچنین نشان می دهد که چگونه یک سطح فلزی با 3O2Crشده و روی لنز رسوب می کند. بنابراین سطح فلز با 

 نونا نشان می دهد.  3O2Crذرات کوچک پوشانده شده است. این روشی را برای پوشاندن سطح فلز با ذرات 

 

  2Nدر اتمسفر 3O2Cr تجهیزات تولید: 5کل ش
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 نتیجه گیری
 4CrO2Kمورد بررسی قرار گرفت و مسیر بعدی برای واکنش حرارتی  DSCو  TGAهای رفتار حرارتی کروم با استفاده از تکنیک

 به شرح زیر تأیید شد: 2Nگراد در اتمسفر درجه سانتی 1600، فرآیند در دمای XRDهای مشاهده شد. پس از آزمایش

K2CrO4      K2O  +  1/2Cr2O3   +  3/2O2 

(. عمل 5)شکل  3O2Crگزارش شده است. با بکارگیری دستگاه تهیه نانو ذرات   3O2Crدر این تخقیق روشی برای تهیه نانوذرات 

 گزارش شده است. میسر گردید که این روش برای اولین بار در این تحقیق  3O2Crپوشاندن سطوح بوسیله ذرات 
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