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  چکیده

به  10[H2W12O42]·4H2O(NH4)یایی مبا ترکیب شی )APT(زیه حرارتی آمونیوم پاراتنگستات در این تحقیق تج
و آنالیز  DSCو  TGتوسط آنالیزهاي حرارتی  در اتمسفر هوا در شرایط غیر ایزوترم) WO3(اکسید سه تایی تنگستن 

 APTآمورف و کریستالین از  WO3و مکانیزم تشکیل  شرایط. مورد بررسی قرار گرفت XRDپراش اشعه ایکس 
تري اکسید تنگستن آمورف شده منجر به تشکیل درجه سانتیگراد  300در دماي  APTتجزیه حرارتی  .شد تعیینخالص 

بر اساس نتایج  . درجه سانتیگراد باعث تشکیل فاز کریستالین اکسیدي گردید 450در حالیکه افزایش دماي تجزیه تا 
درجه سانتیگراد، سه مرحله  600 - 25در محدوده دمایی  APT غیر ایزوترم یند تجزیهآدر فر انجام شده، آزمایشات
سه  و محاسبات انجام شده، XRDو  TG  ،DSCبا توجه به نتایج آزمایشات . یک مرحله گرمازا مشاهده شد گرماگیر و

آمورف به  WO3 و مرحله گرماگیر مربوط به استحاله و آمونیاك ساختاري مرحله گرماگیر اولیه مربوط به تبخیر آب
توان نوع اکسید تنگستن  با کنترل شرایط تجزیه می با توجه به نتایج به دست آمده، .می باشد کریستالیناکسید تنگستن 

  .حاصل را کنترل نمود

    آنالیز پراش اشعه ایکس،  اکسید سه تایی تنگستن،  تجزیه حرارتی، آمونیوم پاراتنگستات  :واژه هاي کلیدي  
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  مقدمه

ترده بـه عنـوان مـاده    به طور گسـ   10[H2W12O42]·4H2O(NH4)تنگستات مونوکلنیک با فرمول شیمیایی یوم پاراآمون
روش متـالورژي پـودر و همچنـین بـه      بـه ، فیالمنت تنگسـتن  WCکاربید تنگستن،  اکسید تنگستن،  اولیه صنعتی در تولید

مصرفی در صـنعت کاتـالیزور اسـتفاده     AMT ،(NH4)6[H2W12O40]عنوان ماده اولیه در تولید آمونیوم متاتنگستات، 
ر ترکیب اکسیدهاي فلـزي از  برد فراوانی دارد و دکاره عنوان کاتالیزور اکسنده ، بWO3اکسید تنگستن، . ]3-1[ می شود

بـه  . استفاده می شود یند اکسیداسیون جزئی فلزات قلیایی سبکآدر فربه عنوان کاتالیزور    Mo1−x(V, W)xO3−y  نوع
عـات  احیایی و اکسـیدي بـه دف  در شرایط غیر احیایی،  APT·4H2Oتا به امروز تجزیه حرارتی  دلیل کاربرد گسترده آن،

  ]. 5و4[مورد بررسی قرار گرفته است 

و آنـالیز حرارتـی   ) IR ،DRS ،EXAFS(، طیف سنجی  XRDتوسط تکنیک هاي درجا مانند  APTتجزیه حرارتی 
)TG-DTA ،DSC (مسـتقل   حاکی از این است کـه تحقیقات نتایج . در کنار دیگر روشها مورد مطالعه قرار گرفته است

 استحاله آمورف به کریستالین C 400°در حدود . دو، آب و آمونیاك آزاد می شC380°تا دماي حدود  سفر تجزیه از اتم
، C 400°باالتر از . شناسایی کردو نیز الگوهاي پراش اشعه ایکس اتفاق می افتد که می توان آن را با اثرات گرمازایی آن 

با افزایش دما و مدت زمان گرمایش تجزیه کامـل تـر    .]5و2[ می افتندواکنش هاي متفاوتی بسته به شرایط آزمایش اتفاق 
محصول نهایی از روي دماي تجزیه، مدت زمان نگهداشته شده در کوره و پتانسیل احیایی اتمسفر تجزیه مشخص . می شود

دا شده شکسته مـی  انجام شود بخشی از آمونیاك ج) براي مثال نیتروژن( اگرگرمایش در غیاب هوا یا گاز خنثی . شود می
بـه تنگسـتن پـنج    را  )Hexavalent tungsten( تنگستن شش ظرفیتیشود و هیدروژن حاصله می تواند بصورت جزئی 

محصـول ایـن نـوع تشـویه، آبـی       ].APT] (6قابلیت احیاي خودبخودي (احیا کند ) Pentavalent tungsten(ظرفیتی 
اگـر تجزیـه در شـرایط اکسـیدي     . شناخته می شود TBOآبی تنگستن  متمایل به سبز تا سیاه براق است و به عنوان اکسید

 خواهد بود WO3انجام شود احیاي جزئی در دماهاي پایین تجزیه انجام می شود اما محصول نهایی همیشه اکسید تنگستن 
 APTکه جـرم   نیز نقش مهمی در تجزیه حرارتی ایفا می کند چرا APTدر کنار دما، زمان و اتمسفر تجزیه ، مقدار  .]7[

تاثیر گذار اسـت  ) شود که حین تجزیه در اثر افزایش چگالی بیشتر می(در مقدار آمونیاك و آب و همچنین تخلخل پودر 
این حقیقت نتایج متناقض را که در بعضـی منـابع از تجزیـه    . و در مواردي می تواند گازهاي آزاد شده را در خود نگه دارد

APT 7[ ذکر شده است توضیح می دهد[.   

مکـانیزم تجزیـه   . ]7[ کلـوین بـوده اسـت    650به عنوان محصول تجزیه در دمـاي بـاالي    WO3آنالیز حرارتی نشان دهنده 
APT  ،توســط طیــف ســنجی اشــعه ایکــسTHERMOGRAVITY  وINFRARED … بررســی شــده اســت. 

 623در دمـاي   APTشش وجهی به عنوان محصـول کلسـینه کـردن     WO3و  0.33WO3(NH3)تنگستات برنز  موآمونی
تنگسـتن موجـود در    کلـوین ، برنـز   720با حرارت دادن تـا دمـاي   . ]8[ ساعت در هوا مشخص شده اند 2کلوین و به مدت 

تجزیه حرارتی در سـه   .تنگستن تبدیل می شوند تریکلینیک شش وجهی کامال به اکسید سه تایی WO3به همراه  ساختار 
کلـوین   623در دمـایی بـاالي    WO3و  ن انجـام شـده  یکلـو  773-623و  623-473، 473-300مرحله در محـدوده دمـایی   

 520تـا   470در محـدوده دمـایی   . همچنین در هیدروژن نیـز بررسـی شـده اسـت     APTتجزیه حرارتی . تشکیل شده است
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با کلوین پایدار است و متعاق 840تا  520این ماده در محدوده دمایی . تجزیه می شود 0.33WO3(NH3)به  APTکلوین ، 
  .]8و7[ تبدیل می شود تنگستنو فلز  WO2به مخلوطی از 

در مورد توالی تشکیل فازهاي میـانی، خصوصـیات ایـن     ابهاماتیمکررا مورد مطالعه قرار گرفته هنوز  APTاگرچه تجزیه 
کـردن  کلسـینه  چگونگی و مکـانیزم  تحقیق حاضر در  .وجود دارد شرایط حرارت دهی بهتجزیه  مکانیزمفازها و وابستگی 

اتمسفر هوا از آن جهت مورد استفاده قرار گرفت کـه  . مورد مطالعه قرار گرفت WO3 ولیدتدر اتمسفر هوا و  APTپودر 
حین حرارت دهی در هوا کمتر بوده و تمامی )  WO3-x(مطابق تحقیقات پیشین، احتمال تشکیل اکسیدهاي دیگر تنگستن 

  .خواهد بود WO3اکسید تشکیل شده به صورت 

  و روش تحقیق مواد

ــارا تنگســتات    ــوم پ ــودر آمونی ــورد اســتفاده در آزمایشــات کلسیناســیون پ ــاده م ــول شــیمیایی   تجــاري) APT(م ــا فرم ب
(NH4)10[H2W12O42]·4H2O  کارخانه  محصول درصد 99و با خلوصChengda ناخالصـی هـاي   . می باشـد  چین

 کوپ الکترونی و الگوي پراش اشـعه  صویر میکروسبه ترتیب ت 2و  1هاي شکل. آورده شده است 1در جدول  APTپودر 
 .دناولیه را نشان می ده APTایکس پودر 

  .  APTدرصد عناصر ناخالصی موجود در ) 1جدول
 Ca Na K Mo Si Fe Sn As عنصر

یمم درصد ناخالصیزماک  0.002 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

  

  
  ستاتآمونیوم پاراتنگ SEMتصویر ) 1شکل
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 APTالگوي پراش اشعه ي ایکس پودر ) 2شکل 

، همچنـین   TGو  DSCآنـالیز حرارتـی شـامل    ش هـاي  آزمـای جهت بررسی رفتار تجزیه حرارتی آمونیوم پاراتنگسـتات  
  .فهرست شده اند 2در جدول  APTآنالیزهاي حرارتی انجام شده بر روي پودر . انجام شد،  XRDآزمایش 

  سیون انجام شدهآزمایشات کلسینا) 2جدول 

  نمونه  نوع آزمایش  )C/min°(سرعت گرمایش 

5  DSC C-DSC-5 

10  DSC  C-DSC-10  

10  TG  C-TG-10  

  

  بحث و بررسی نتایج

چهار مرحله کاهش وزن در حین حـرارت   نموداراین  با توجه به. را نشان می دهد C-TG-10نمونه  TGمنحنی  3شکل 
صورتهاي متفاوتی گزارش شده در مراجع به ذکر است که این چهار مرحله  الزم به. قابل تشخیص است APTدهی پودر 

اطالعـات  . اسـت  APTاین چهار مرحله مربوط به تبخیر شدن آب و آمونیـاك موجـود در سـاختار کریسـتالی      .]8و6[ اند
همـراه داده هـاي   مربوط به بازه دمایی مراحل مختلف و افت وزنی در هر مرحله مربوط به تعدادي از تحقیقـات پیشـین بـه    

   .گردآوري شده است 3 در جدول C-TG-10نمونه  TGتست 
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 C-TG-10 نمونه مربوط به تجزیه حرارتی TGمنحنی  )3شکل 

  

بازه دمایی مراحل مختلف و افت وزنی در هر مرحله مربوط به تعدادي از تحقیقات پیشین به همراه داده هاي  )3جدول 
  انجام شده در تحقیق حاضر TGتست 

  مرجع vorgelegt von et al. [6]  Fait et al. [8]   تحقیق حاضر

کـــــاهش 
  (%)وزن 

ــدود  همحــــ
  )C°(دمایی 

ــاهش وزن  کـ
(%)  

دمــایی  همحــدود
)°C(  

ــاهش وزن  کــ
(%)  

ــایی  همحـــدود دمـ
)°C(  

  

  Iپیک  20-172  1.69  20-122  1.21  20-144  1.23

  IIپیک   172-273  1.48  122-197  1.45  144-194  1.31

  IIIپیک   237-368  6.03  197-335  6  229-365  6.47

  IVپیک   368-475  1.2  335-450  1.42  365-484  1.9

  

در اتمسـفر هـوا در یـک نمـودار      C-DSC-10و  C-DSC-5تجزیه حرارتی نمونه هاي  DSCمنحنی هاي  4در شکل 
دماهاي شروع و پایان  4در جدول . در این منحنی ها سه پیک گرماگیر و یک پیک گرمازا مشاهده می شود. رسم شده اند

همانطور که مالحظه می شـود بـا افـزایش سـرعت     . نمونه هاي فوق آورده شده است DSCپیک هاي مربوط به منحنیهاي 
همچنـین محـدوده هـاي    . درجه بر ثانیه، دماي شروع پیکها به سمت دماهاي باالتر حرکت کرده اسـت  10به  5گرمایش از 
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متناظر در منحنـی  محدوده هاي مونیاك می باشند با که مربوط به تبخیر آب و آ DSCپیکهاي گرماگیر در منحنی دمایی 
TG  طابق خوبی داردت 3در شکل .  

  )0C( DSCدر منحنی هاي تست شده دماي واکنشهاي مشاهده ) 4جدول

D C  B  A پیک  

  دماي شروع پایان شروع پایان  شروع  پایان  شروع  پایان 

432.67  412.07  283.85  245.76  203.40  179.79  135.33 110.03 5 C/min 

444.78  425.99  296.13  259.62  222.00  187.49  153.93  118.49  10 C/min  

  
  درجه بر ثانیه 10و  5با سرعت هاي  در اتمسفر هوا APTمربوط به تجزیه حرارتی  DSCمنحنی هاي ) 4شکل 

  

درجـه   144-20محـدوده دمـایی ایـن پیـک      ه وبـود درصـد همـراه    23/1با کـاهش وزنـی    3شکل  TGدر منحنی  Iپیک 
مول آب و مقادیر بسیار ناچیزي آمونیـاك   2که این کاهش وزنی بر اساس واکنش زیر ناشی از تبخیر . سانتیگراد می باشد

 31/1درجه سانتیگراد اتفـاق افتـاده و کـاهش وزن     194تا  144در محدوده دمایی  TGدر منحنی  IIپیک  ].8و7[می باشد 
با توجه بـه اینکـه در ایـن مرحلـه همـراه بـا آمونیـاك مقـداري آب          .استن ناشی از تبخیر آمونیاك ساختاري درصدي آ

را مـی تـوان ترکیبـی از     1واکـنش  ساختاري نیز تبخیر می شود، نمی توان این واکنشها را تفکیک کرده و بـه طـور کلـی    
  . دانستدرجه سانتیگراد  194 – 20در محدوده دمایی  IIو   Iدو پیک واکنشهاي انجام شده طی 

(NH4)10H2W12O424H2O (s) → 4(NH4)2O·12WO3·2H2O(s) + 2NH3(g) + 4H2O(g) ,  
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Δm = 3.39 % 

  )1واکنش (

درصد بـوده و ناشـی از    47/6کاهش وزنی آن برابر . دیده می شود IIIدرجه سانتیگراد پیک  365تا  229در محدود دمایی 
  ). 2واکنش (این کاهش وزنی را می توان با واکنش زیر بیان کرد . اشدتبخیر همزمان آب و آمونیاك می ب

4(NH4)2O·12WO3·2H2O(s) → (NH4)2O·12WO3(s) + 6NH3(g) + 5H2O(g), Δm = 6.14 % 

  )2واکنش ( 

. درصـد وزنـی همـراه اسـت    9/1درجه سانتیگراد مشاهده می شود که بـا کـاهش     484تا  365در محدوده دمایی  IVپیک 
  .این افت وزنی را با تبخیر آب و آمونیاك نشان می دهد 3واکنش 

12WO3(s) + 2NH3(g) + H2O(g) →12WO3(s) + 2 NH3(g) + H2O(g),  Δm = 1.67 % 
  3واکنش 

مشاهده  (D)گرمازا و یک پیک (A,B,C)سه پیک گرماگیر APTتجزیه حرارتی  DSCهاي در منحنی 4مطابق شکل 
گرماگیر هستند، می توان اتفاق می افتند APTکه حین تجزیه حرارتی آمونیاكیرآب وازآنجاکه واکنشهاي تبخ. می شود

کـه   Dپیـک  .اسـت مشخص شـده    TGکاهش وزن ناشی از آنها در منحنی  واین پیک ها را مربوط به این پدیده دانست 
بـه پدیـده هـاي مختلفـی      درجه سانتیگراد دیده شده در منابع مختلـف  444تا  425پیکی گرمازا است و در محدوده دمایی 

شـده   ءاین پیک را ناشی از اکسیداسیون مجدد مقدار جزئـی از تنگسـتن احیـا   ] 7[ون و همکارانش . ارتباط داده شده است
بـاال رفـتن فشـار جزئـی     شکسـته شـده و    N2+H2پس از تبخیر به ترکیبی از آمونیاك  مقداري از اساساین  بر. دانسته اند
شده در  ءسپس تنگستن احیا. می کند ءاحیابه تنگستن را   )WO3( داري از اکسید تنگستنمقدر محفظه واکنش هیدروژن 

و  Fait تحقیـق مشـابهی کـه توسـط     در. اکسـید شـده و گرمـا آزاد مـی کنـد      اتماس با اکسیژن موجود در اتمسـفر مجـدد  
کریسـتالین مربـوط دانسـته شـده     این پیک گرمازا به استحاله اکسید تنگستن از فاز آمـورف بـه   انجام شده  ]8[  همکارانش

این فرضیه را تقویت می کند چرا که در محدوده دمایی فوق الذکر، هـیچ گونـه    XRDنتایج حاصل از آزمایشهاي . است
  .ویر پراش اشعه ایکس دیده نمی شودپیکی در تصا

دو نمونه پـودر   DSCمنحنی  Dاز این رو جهت مشخص کردن واکنش به وقوع پیوسته در محدوده دمایی مربوط به پیک 
APT  30در کوره با اتمسفر هوا به مدت زمان ، درجه سانتیگراد  450و  300به ترتیب ، در دماهاي قبل و بعد از این پیک 

 APT هاي الگوي پراش اشعه ایکس نمونه 5شکل  .دقیقه حرارت داده شده و سپس در کوره تا دماي محیط سرد شده اند
همانطور که . را نشان می دهد) C450(درجه سانتیگراد  450و ) C300(درجه سانتیگراد  300حرارت داده شده در دماي 

 WO3عـدم حضـور پیکهـاي    .  هـیچ گونـه پیکـی قابـل تشـخیص نیسـت       C300در الگوي پراش نمونه مشاهده می شود 

  . آن استمبنی بر آمورف بودن ، در این گراف دلیلی APT،محصول تجزیه حرارتی 

بلـورین تنگسـتن    حضـور اکسـید   C450نمونـه   ز پیکهاي مشاهده شده در الگوي پراش اشـعه ایکـس   آنالیاز سوي دیگر 
)WO3(  اکسید سه تایی تنگستن به دست آمده ترکیبـی از سـاختارهاي   . را نشان می دهد متفاوتبا ساختارهاي کریستالی



... بررسی فازهاي میانی و  

? a= 7.297(مونوکلنیک  , b= 7.539? , c= 7 ? ( و هگزاگونال)a= 7.298 ? , b= 7.298 ? , c= 3.8 ? (
استحاله آمورف بـه کریسـتالی   نشان دهنده ) 5شکل( C450و  C300ي پراش اشعه ایکس دو نمونه هامقایسه الگو .است

  .درجه سانتیگراد است 450تا  300در محدوده دمایی  ،APTحاصل از تجزیه حرارتی  ،اکسیدهاي تنگستن

  
  C450 و C300مقایسه الگوهاي پراش اشعه ایکس دو نمونه ) 5شکل 

  

  نتیجه گیري

درجـه   600تـا   25تجزیه حرارتی آمونیوم پاراتنگستات آب دار در اتمسفر هوا به صورت غیـر همـدما در محـدوده دمـایی     
  .آنالیز پراش اشعه ایکس مورد بررسی قرار گرفت همچنینو DSCو  TGسانتیگراد با استفاده از آنالیزهاي حرارتی 

چهار مرحلـه افـت وزنـی مشـاهده شـد کـه ناشـی از تبخیـر آب و          APTتجزیه حرارتی در  TGبر اساس نتایج آزمایش 
در منحنـی  . محاسبات انجام شده مشخص شدو  از روي درصد کاهش وزنی  محصول هر مرحله. آمونیاك ساختاري است

DSC  نمونهAPT منحنـی هـاي   با تطابق پیکهاي مشـاهده شـده در    .سه مرحله گرماگیر و یک مرحله گرمازا مشاهده شد
TG  وDSC ،نتایج پراش اشـعه  بر اساس پیک گرمازا  .است پیکهاي گرماگیر مربوط به تبخیر آب و آمونیاك ساختاري

محصـول نهـایی تجزیـه حرارتـی      .می باشد) WO3(تنگستن  سه تاییاکسید  مورف به کریستالیآایکس ناشی از استحاله 
APT  ی مونوکلنیک و هگزاگونال تعیین شدتنگستن با ساختارهاي کریستالسه تایی اکسید.  

  

  



ایران ه گريی و انجمن علمی ریخت متالورژ نسومین همایش مشترك انجمن مهندسی  
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