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سنتز کربن-گرمایی کاربيد بور حاوی کربن آزاد ناچيز با کاربرد کاتاليزور منيزیم کلرید
()2

بخشی ،مسعود* ( -)1سوری ،علی

سازمان انرژی اتمی ،شرکت سوخت راکتورهای هستهای ،صندوق پستی81465-1957 :

چکيده:
در این کار تجربی سنتز کاربد برر کریتنزا ی اب برریا اسند ر کربن بدا در ر نرر یرادیر کی یتد یی کدری ر در دیا 1600
درجه سانزدگراد به ررش کربن  -گریایی انجام ش ه ا ست .بر ا ساس نزدجه به د ست آی ه رجرد یتد یی کدری در یخدرط راکتش
اثر تعددن کتت ها بر بابده راکتش دارد ر سنن ک کا ش یر ار کربن آباد در یحصننرن نیایی ییشننرد .ا گر اراش اشننعه ای
( )XRDن شان د ت ه این ا ست که ساخزار یح صرن ری ر ران ییبا ش  .مچتدن بیاند ه ن ت ت یر ی اج ا برریا ا سد  :کربن
بدا :یتد یی کدری به صررت  0/01 :1/45 :1/0باش

دچ اد ی یربرط به کربن آباد در طدف  XRDیحصرن یشا ه نش  .بررسی

کاربد برر ستز ش ه با د سزگاه  SEMن شان یید

مش ل

که یح صرن نای رده کایال کری تزا ی ر شایل ید ررکری تزا یا

ری ر ران است.
کلمات کليدي :کاربد برر ( ،)B4Cکربن – گریایی ( )carbothermalکربن آباد ()Free Carbon

مقدمه:
کاربد برر ( )B4Cیاده سراید ی ب تدار دیرگ اب با ترکد ی اب خراص عا ی اب جمده دیا ذرب باال ( ،)2540°Cدان تدزه
اایدن ( ،)2/51 g cm-3سخزی ب تدار باال (ر رد  40 GPaر بیزر اب ا ماس ر ندزری برر) ،ضریک ان تاط ررارتی اایدن ر
یراریت شدمدایی باال در برابر ا سد ا ،قددا ا ر اک تت ه ا ا ست .این ریژگی ا یتح صر به فرد ،کاربد برر را به عتران
یا یاده صتعزی با یح رده رسدعی اب کاربرد ا عمریی ر اسزراتژیا ییت سی قرار داده است].[1
کاربد برر در ش ل ا یزترعی یثل اردر ،صفحه ،یح صرالت سدتزر ش ه ،فددی نابک ر به صررت کایپربیت با یراد
دیگر در بیدته ا بیاد اب جمده اردر ا سایت ه ،اب ارآالت برش ،یحافظیا سراید ی ،ساخت جددره ا ض گدر ه
برا ان تان ر یا شدن] [1ر بیدته ا ب تدار بیاد دیگر کاربرد دارد .عالره بر این کاربد برر رار ای رترپ  10Bضریک
جذب نرتررن ب تدار باالیی برا جذب طدف رسدعی اب نرتررنیا ررارتی دارد ( ر رد  .)4000barnsاین خ صرصدت
کاربد برر را ج ء ییمزرین گ یته ا ساخت یدده ا کتزر ی ر خایرش کتت ه ر سپر ا یحافظ تابش قابل اسزفاده در
راکزرر ا

تزه ا ش افت قرار یید ].[2

کاربد برر به ررشننیا یخزدفی اب جمده اردا کربن–گریایی ،اردا یتد یی–گریایی (،)magnesiothermic reduction
ستز اب ادش یاده اددمر  ،ستز اب عتا صر برر ر کربن ر رر شیا دیگر تر د یی شرد] .[3رر شیا کربن-گریایی بر
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اایه اردا برریا ا سد یا اک تد برر با انراع کربن عت صر (کربن فعان ش ه ،کا ،کربن بدا) اب عم ه ترین رر شیا
تر د تجار کاربد برر ییباشت  .راکتش کدی اردا کربن-گریایی به صررت بیر نمایش داده ییشرد:
4H3BO3 + 7C → B4C + 6CO + 6H2O

در این راکتش اب یراد ار ده اربان قدمت ر در دسزرس اسزفاده یی شرد ایا ادشرفت راکتش نداب به دیا عمد رد خددی
باالیی ( )≤2000°Cدارد که به نربه خرد سننن ک

ر رفت باال برر در ردن فرایت ییشنننرد] .[3خراص ر کاربرد ا

کاربد برر به طرر ریژه به ساخزار شدمدایی ر به خ صرص به کربن آباد یرجرد در آن ب تزگی دارد .ذا ستز کاربد برر
ب رن کربن آباد مراره یا چا ش در این بیدته است.
ف اب انجام این کار تجربی سننتز کاربد برر با کربن آباد بتنندار اایدن برد که با اف ایش یرادیر ناچد یتد یی کدری به
یخدرط راکتشگر ا (برریا اسد ر کربن بدا) یحرق ش .

روش کار :
مواد مورد نياز :در این کار اب کربن بدا به عتران یت ع کربن ر اب برریا اسننند ) )<99/5%, Merckبه عتران یت ع برر
ا سزفاده ش  .به یتظرر کاربرد راکت شگر ایی با ان ابه ذرات کرچ زر اب  45 μmاب ا ا با یش  325ا سزفاده ش  .اب یاده
اسننزان ارد یرجع گرا ی شنن ه ( )CRMکاربد برر با ک  ERM-ED102سنناخت شننرکت  BAMکه دارا یر ار 0/51
در ص کربن آباد ییبا ش به عتران یا نمرنه ا سزان ارد ر جیت یرای ته ا سزفاده ش  .سایر یراد شدمدایی به کار رفزه اب
ق دل کدری ریا اسد ر یتد یی کدری ) (MgCl2∙6H2Oاب یحصرالت شرکت  Merckبرده است.
تجهيزات مورد نياز :دسزگاه اراش ستج اشعه ای

( )XRDبا تابش  Cu Kαدر طرن یرج  1/54056 Åبا ازان تدل kV

 40ر جریان آن  40 mAاسنننزفاده شننن  .به یتظرر ث ت ا گر اراش ،نمرنه ا سنننتز شننن ه در نارده )10- 80o (2θ
طدفگدر ش ن  .به یتظرر بررسی یررفر رژ نمرنه ا ستز ش ه اب دسزگاه ید ررس رپ ا زررنی ( )SEMاسزفاده
ش  .مچتدن اب د سزگاه آ سداب گدر ها

سدارها با  Bowlر Ballاب جت

بیرکرندا ( )ZrO2به یتظرر آ سداب کردن ر

اخزالط یراد اسزفاده گردی .

سنتز کاربيد بور :یر ار  7/8گرم برریا ا سد (یعادن  0/126یرن) ر  2/2گرم کربن بدا (یعادن  0/183یرن) با ان ابه
ذرات کرچ زر اب  45 μmر  0/257گرم یتد یی کدری  6آبه (یعادن  0/0013یرن) برا انجام ستز ا سزفاده ش  .ن ت ت
یر ی برریا ا سد  :کربن بدا :یتد یی کدری به صررت  0/01 :1/45 :1/0ییبا ش  .یراد یذکرر در آ سداب گدر ها به
ی ت  1ساعت ر در درر  100 RPMکایال یخدرط ش ن  .سپ

اردر یخدرط تیده ش ه با یا د سزگاه ارس سرد در

فشار  50 KNر در یا قا ک با قطر  40 mmبه یا قرص ت یل ش  .قرص تیده ش ه اب راکتشگر ا با ضخایت 8 mm
در یا کرربه گرافدزی قرار داده ش ر کرربه به یا کرره ر ها اب جت
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قرار گرفت .سنننپ

کرره ا زری ی با سنننرعت  3 °C min-1تا دیا  1000°Cر در ادایه با سنننرعت  5 °C min-1تا

دیا  1600°Cگرم ش  .راکتش نیایی در دیا  1600°Cر بیان یان  6ساعت ر با جریان گاب  7 L min-1انجام ش .
خالصسازي نمونه سنتز شده :کاربد برر ستز ش ه به یا بشر رار آب یرطر یتزرل ر تا  80°Cر در ردن م دن به
ی ت  15دقدره گرم ش  .سپ
سپ

یحدرن اب رر جای ته نشدن ش ه دکانزه ش ر در ادایه ابز ا با کدری ریا اسد  1 Mر

چت ین یرت ه با آب یرطر شتزشر ش  .در نیایت نمرنه در دیا  105 °Cبه ی ت یا ساعت خشا ش .

نتايج:
در این تحردق کاربد با کاربرد یراد ار ده برریا اسد ر کربن بدا در ر رر یر ار کمی اب یتد یی کدری  ،کاربد برر در
طی یا راکتش کربن-گریایی ستز ش .
ا ست .ش ل شماره  1ا گر اراش ا شعه ای

ف ا صدی این ستز به د ست آرردن یح صر ی با کربن آباد خددی کی برده
( )XRDیح صرن کاربد برر تر د ش ه در شرایط بیدته ذکر ش ه را

نمایش یید  .یطابق این ا گر کدده  17ادا نشننان داده شنن ه یربرط به کاربد برر با سنناخزار ری ر ران ییباشنن .
مچتدن دچ اد ی که یربرط به کربن آباد ر ترکد ات یتد یمی (کاتا د رر اضافه ش ه) باش در این ا گر اراش یشا ه
نمی شرد .ا زه ارزمان رجرد یراد یذکرر در یرادیر اایدنتر اب ر ت شخدص د سزگاه  XRDرجرد دارد .مچتدن ا گر
اراش رجرد ساخزار کایال کریتزا ی کاربد برر ستز ش ه را اث ات ییکت .

ش ل  -1طدف  XRDکاربد برر ستز ش ه با نت ت یر ی  0/01 :1/45 :1/0اب برریا اسد  :کربن بدا :یتد یی کدری در دیا
1600°C

در ش ل  2یا تصریر  SEMنرعی اب نمرنه ستز ش ه در شرایط بیدته نمایش داده ش ه است .ار راضح است که ذرات
ری ساخزار ر کریتزا ی کاربد برر با اش ان ی تراخت ری ر ران در طی فرایت ستز تش دل ش هان  .رجرد این ساخزار
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برا بتننندار اب کاربرد ا کاربد برر ارا مدت اسنننت بیرا فاب ری ر ران کاربد برر سنننختترین فاب ر اای ارترین
ترکدک آن ییباش .

ش ل  -2تصریر  SEMکاربد برر ستز ش ه با نت ت یر ی  0/01 :1/45 :1/0اب برریا اسد  :کربن بدا :یتد یی کدری در دیا
1600°C

به یتظرر بررسنننی رجرد ناخا صنننی ا یحز مل در یحصنننرن سنننتز شننن ه ،فرای ت آنا د آن یطابق اسنننزان ارد
 ASTM C791-12انجام ش که نزایج آن در ج رن شماره  1آی ه است .نزایج به دست آی ه راکی اب تطابق کدفدت این
یحصرن با یشخصات فتی یررد نداب کاربد برر با درجه تزها ییباش .
ج رن  -1نزایج آنا د شدمدایی کاربد برر ستز ش ه ر یشخصات فتی اسزان ارد کاربد برر با درجه تزها
Spec. according to Spec. according to Synthesized B4C
ASTM C750-03a ASTM C751-16b
%

Constituents

79.0

)81.0 (% max

)81 (% max

)Total B (wt%

−

)73.0 (% min

)70.0-76.5 (% min

)Total B (wt%

98.1

)98.0 (% min

)94.0-98.0 (% min

Total B + Total C
)(B+C) (Wt%

0.12

)0.5 (% max

)0.5-0.6 (% max

)HNO3 soluble B (wt%

0.05

)0.2 (% max

)0.2-1.0 (% max

)Water soluble B (wt%

0.025

)1.0 (% max

)1.0-2.0 (% max

Fe

0.032

−

−

Al

0.015

)0.3 (% max

)0.3 (% max

Ca

0.0012

−

−

Mg
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0.0010

−

−

Mn

0.063

−

−

Na

0.0010

−

−

Cu

0.0044

−

−

Ti

جیت ان ابهگدر یر ار کربن آباد یرجرد در نمرنه ستز ش ه ررش  XRDکمّی یا  QXRDبه کار برده ش ] .[4یطابق
ان ابه گدر

انجام ش ه یر ار کربن آباد یرجرد در نمرنه ب تدار اایدن ر در سطح ر ت شخدص ررش یعتی ر رد wt%
بدن طدف  XRDکاربد برر ا سزان ارد یرجع گرا ی ش ه (ERM®-

 0/05ییبا ش  .به یتظرر اطمدتان بد شزر ،یرای تها

 )ED 102رار  0/51 wt%کربن آباد ر نمرنه ستز ش ه انجام ش ه است .مانطرر که در ش ل  3یشا ه یی شرد به
طرر را ضح ی شخص ا ست که یر ار کربن آباد نمرنه ستز ش ه تفارت فار شی با نمرنه ا سزان ارد دارا 0/51 wt%
کربن آباد دارد.
)(021

)(012

)(104

A

)(003

)(110

)(113

)(002

)(101

)Intensity (CPS

B 4C
C

20

)Intensity (CPS

40

35

30

25

B

40

15

35

30

25

20

15

)2 Theta (degree

)2 Theta (degree

ش ل  -3طدف  XRDیربرط به  :Aنمرنه اسزان ارد کاربد برر ( )ERM®-ED 102رار  0/51 wt%کربن آباد
 :Bکاربد برر ستز ش ه در شرایط بیدته ذکر ش ه

به یتظرر اث ات نرش کاتا د رر یرثر یتد یی کدری بر رر خراص کاربد برر ستز ش ه (به خ صرص یر ار کربن آباد
آن) ،ستز یا نمرنه در شرایط بیدته ذکر ش ه ر ی در غداب یتد یی کدری انجام ش  .مانطرر که در ش ل  4نمایش داده
ش ه ا ست ا گر اراش به د ست آی ه اب این نمرنه به طرر را ضح راکی اب اف ایش چ شمگدر یر ار کربن آباد نمرنه در
یرایتننه با نمرنه اصنندی ذکر ش ن ه ییباش ن  .ان ابهگدر یر ار کربن آباد این نمرنه به ررش  QXRDیر ار 0/28 wt%
کربن آباد را در نمرنه ن شان داد .ت صریر  SEMش ل  4ن شان یید
دارا ش ل ر ان ابه ذرات کایال یزفارت ییباشت .
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Free carbon
)(002

ش ل  -4طدف  XRDر تصریر  SEMیربرط به نمرنه کاربد برر ستز ش ه در شرایط بیدته ر در غداب یتد یی کدری

به یتظرر برر سی نرش دیا بر رر راکتش کربن-گریایی را ضر در نمرنه در دیا ا  1500°Cر  1750°Cبا ن ت ت ا
یر ی بیدته ذکر ش ه ر با ر رر کاتا د رر یتد یی کدری ستز ش که ت صریر  SEMآنیا در ش ل  5آی ه ا ست .یرای ته
ش ل ا  2ر  5یررفر رژ یزفارت یحصرالت ج ی را نشان یید

ر کایال راضح است که ذرات  Aر  Bدر ش ل

ر ان ابه یزفارت ر یزترع تننزت  .شننایان ذکر اسننت که ذرات سننتز شن ه در دیا  1750°Cکرچ زر اب در دیا دیگر
تزت که این ایر ناشی اب تاثدر دیا ا باال بر رر

تزهبایی بدشزر ر تش دل تع اد بیاد ذرات کریتزا ی ییباش .

B

A

ش ل  -5تصریر  SEMنمرنه ا کاربد برر ستز ش ه در دیا ا

 A: 1500°Cر B: 1750°C

بحث ونتيجه گيري :
در این تحردق کاربد برر به ررش اردا کربن-گریایی با بابده باال ( )~ %70اب یراد ار ده در دسزرس برریا اسد ر
کربن بدا ر با ر رر یرادیر کی یتد یی کدری ستز ش  .اارایزر ا یرثر شایل نت ت یر ی ،ان ابه ذرات ادش یاده ا،
رجرد یا ع م رجرد یتد یی کدری ر دیا راکتش بررسی ش  .نزدجه راکی اب تاثدر بتدار بیاد یتد یی کدری بر رر
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 ر نت ت یر ی اج ا برریا1600°C  یحصرن ستز ش ه در دیا.یررفر رژ یحصرن ر اایدن بردن کربن آباد آن است
 دارا ید ررکریتزا یایی با ان ابه ی تان ر ساخزار ری ر ران0/01 :1/45 :1/0  یتد یی کدری به صررت: کربن بدا: اسد
. <) برد0.05%( با کربن آباد بتدار اایدن
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