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مقدمة
بدأت في تحضير هذه المطبوعة منذ فترة زمنية معتبرة ،لكنيي أسسسيب رضيرورة نشيرها للينقص
الفادح فيي كتيت تحتيوي عليا تميارين محلولية وغيير محلولية فيي الميتالورجييا الفيزيائيية وكيذلك

إلنعدامها راللغة العربية.

يرتكز محتوى هذا الكتاب أساسيا عليا ملخيص ليبعم المحاضيرات فيي عليم التعيدين الفيزييائي،
يضيم مجموعية ال ريس
خاصة الفصول المقيررة للسينة الرارعية عليوم الميوادّ .

بهيا مين التميارين

تخص كل فصل ،جزء من التمارين محلول رالتفصيل و الجزء األخر إضافي و ُيترك سلي للطلبية
الهيين و بيذلب فيي لليك الكثيير مين
 .يجت أن أشير إلا أن جمع هذه التمارين لم يكين رياألمر ّ
الجهد ،و هو نتاج العديد من سنين البحث.

قد يستفيد منها طلبة إختصاص علوم المواد وكذلك هندسة علوم المواد في النظام الجديد
للتدريس و المعروف ب ( LMDليسانس -ماستر -دكتوراه) الخاص رالتكوين األكاديمي،
كما آمل أن يستعين ر زمالئي األساتذة في عملهم البيداغوجي و العلمي .يجت اإلشارة هنا
أن هذه الفصول هي من مقررات طلبة LMDرالنسبة ل Master 1

فرع

الطبقات

الرفيعة ) (couches mincesوفرع الخزفيات ) ( céramiquesو فرع أنصاف النواقل
) ( semi- conducteursو كذلك فرع التعدين ) .( métallurgieقد يستفيد منها كذلك
طلبة علم البلورات ).( cristallographie

أتمنا أن أكون قد ساهمب ،و لو رقسط ضئيل ،أو ًال في مساعدة الطلبة لتجاوز رعم الصعاب
التي يواجهنها و ثاني ًا في إثراء مكتبة قسم الفيزياء.

أود من الجميع ،أساتذة و طلبة ،توجي لي كل المالسظيات و األخطياء لييتم تصيحيحها مسيتقبال

و لهم جزيل الشكر مسبقا.
إن ليطيت لي رسن أتوج رالشكر الجزيل إلا كل زميال ت و زمالئي رمخبر البنية المجهرية و
عيوب المواد و أخص رالذكر األستالة الدكتورة ن .رواق علا كل اإلقتراسات و إإلنتقادات
البناءة التي ساهمب في إثراء هذا الكتاب .و يجت أن أُشيد ركل التمارين المقترسة من طرفها.
و أشكر كذلك األستال الدكتور عمر خلف هللا مدير مخبر البنية المجهرية و عيوب المواد علا
التسهيالت التي ُوفرت إلنجاز هذا المرجع وظهوره بهذا الشكل .ال يفتوني أن أتوج رالشكر
كذلك إلدارة قسم الفيزياء و من خاللها كلية العلوم الدقيقة.
د .ز .لعروق
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المحاليل الجامدة للسبائك الثنائية
ملخص:
أنواع المحاليل الجامدة :
المحاليل الصلبة هى أطوار ومركبات مختلفة التركيب و التكوين حيث يتجمع عدد من

العناصر ليكون سلسلة من المحاليل الجامدة .

 -1إذا كان الفرق في حجم البلورات المكونة للمحلول الصلب كبيرا جدا

فإنه

يصبح من المؤكد أو األكثر إحتماال أن يحتل أحد نوعي الذرات الفراغات البينية للشبكة ،و

هكذا يتكون المحلول الجامد البيني أو اإلنغراسي .تظهر هذه الحالة عند ذوبانية العناصر
الالمعدنية مثل  Nو  Cو  .. Oالخ في شبكة معدن ما .

 -2إذ وجد تقارب فى البعد الذري لذرتي المعدنين فإنه ي مكن للذرة المذابة أن تحتل

إحدى مواضع الذرة المذيبة في الشبكة البلورية .ي عبر عن هذا التعويض رالمحلول الجامد

اإلساللي ( أو اإلبدالي)  .عندما تكون اإلذابة كلية ،كتعويض ذرات النحاس بذرات النيكل

في شبكة النحاس النقية مثال ،يسمى المحلول الناتج رالمحلول الجامد اإل ساللي الممتد.

يمكن لكال المعدنين أن يحل محل اآلخر بنسب غير محدودة و دون تغيير في بنية الشبكة
البلورية  ،فهما يشكالن سلسلة مستمرة للمحاليل الجامدة .

 -3إذا كانت الذوبانية محدودة بنسب معينة تعرف األطوار الناتجة باسم المحاليل

الجامدة األولية أو النهائية و له ذه المحاليل نفس بنية الشبكة أو العنصر األساسي المكون
لها .

 -4إذا كانت الذوبانية محدودة في مجال ضيق جدا ( في جوار التركيب الكميائي

الموافق لإلتحاد العنصري ) يتكون ما يعرف رالمحاليل الوسيطية وتكون بنيتها  ،عادة،
مختلفة عن بنية العنصرين المكونين لها .

 -5يمكن للمحاليل الجامدة س واء اإلحاللية منها أو اإلنغراسية أن تكون عشوائية.

بمعنى أن توزيع الذرات اإلحاللية أو الذرات المقحمة يكون بصورة فوضوية  ،كما يمكنها
أن تتوزع بصورة مرتبة جزئيا أو كليا  .ي عرف المحلول الصلت المرتت كليا رالبنية
السامية .

يتضح الفرق بين المحلول اإلحاللي و اإلنغراسي عند حساب الكتلة الحجمية .

 -1ي عبر عن الكتلة الحجمية لمحلول إنغراسي يتكون من ذرتين إحداهما تشك ل الشبكة
األساسية و الثانية تنغرس في الفراغات البينية للشبكة بالعبارة التالية :
4

 = n ( M A + fB MB / fA) / V

حيث  M A:و  MBالكتلة الذرية ل  ( Aذرات الشبكة ) و ل  ( Bالذرات المقحمة اإلنغراسية )
على التوالي .

A

 fو  fالنسبة الذرية ل  Aو  Bعلى التوالي .
B

 هو عدد آفوغادرو .
 Vهو حجم الخلية.

 nهو عدد ذرات الشبكة األساسية .
B

 nهو عدد الذرات اإلنغراسية حيث :
nB= (fB / fA ) n

أما بالنسبة للمحلول اإلسال لي الثنائي فإن الذرات الغريبة (اإلحاللية  ) Bتحل محل ذرات
الشبكة (  )Aو يعبر عن الكتلة الحجمية بالعبارة التالية:

حيث :

 = n (fA M A + fB MB) / V
n

A

و

n =f
A

n =f n
B

B

 -Iالمحاليل الجامدة ا اإلنغراسية
أمثلة لبنى إنغراسية
إن أهم البنى اإلنغ ار سية هي البنى الناتجة عن ذوبانية  Cفي  Feأي عن الجملة  Fe-Cو
هي :

الطور  ( األستنيب )
الطور ( الفيريب )
الطور  ( Mالمارتنسيب )

 -IIالمحاليل الجامدة اإلساللية
 -1المحاليل األولية:
ترتبط الذوبانية المحدودة لهذه المحاليل بما ي عرف بقواعد  Hume-Rotheryو تتلخص
هذه القواعد في :
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-1قاعدة 15%

-2قاعدة الفر ق في اإللكتروسلبية
 -3قاعدة التكافؤ
 -4قاعدة التركيز اإللكتروني
تغي ر األرعاد البلورية للمحلول األولي مع تركيز المكونات:
ّ
يعبر عن الحجم الذري لمحلول جامد بقانون  Vegardحيث :

حيث :

B

+V X
B

A

=V X
A

Sol

V

 X Aو  XBالتركيز الذري ل  Aو  Bو  V Aو  VBحجمهما الذري على التوالي .

ي عطى قانون  Vegardكذلك بصورته المألوفة إما بداللة نصف القطر الذري ( )Rأو كذلك
بداللة البعد البلوري ( .)aتجدر اإلشارة إلى أن هذا القانون لم يتحقق بكل دقة في كل
المعادن و لقد كان إكتشافه في األمالح ذات الميزة األيونية .

لتحديد الذوبانية البد من تراكب كل العوامل السابقة منها الحجمية (أبعاد الذرات ) و
الكميائية ( إلكترونات التكافؤ و األلفة الكميائية ) و اإللكترونية ( التركيز اإللكتروني).

 - 2المحاليل اإلساللية المرتبة :

بعض أنواع المحاليل السامية ( المرتبة):
 -1البني ة المرتبة نوع )L10 ( AuCu

 -2البنية المرتبة نوع )L12 ( AuCu3
 -3البنية المرتبة نوع )L11 ( CuPt

 -4البنية المرتبة نوع النحاس األصفر (  CuZnأو نوع  CsClأو )L20

 -5البنية المرتبة نوع )L21 ( Fe3 Al

التوضيح التجريبي للبنية السامية ب واسطة األشعة :X
يمكن توضيح وجود الب نية السامية مباشرة بإستعمال حيود األشعة السينية .و يظهر ترتيب
البنية عند وجود خطوط إضافية ،بالنسبة للبنية غير المرتبة ،و تعرف هذه الخطوط

بخطوط البنية السامية .

تأثير درجة الح اررة على ترتيب البنى السامية :

يوجد مجال لدرجة الح اررة حيث تكون السبائك في حالة مرتبة جزئيا فقط  .ت عرف درجة

ترتيب المحاليل بمعامل الترتيب ل  Bragg & Williamsو ي رمز له ب  .يميز معامل
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الترتيب الحالة البنيوية للمحلول الصلب عند اإلنتقال من الترتيب الكلي إلى العشوائية
التامة  .ي حدد معامل الترتيب إحتالل مواقع الشبكة البلورية من طرف الذرات عند تغير
درجة الح اررة .

نعتبر سبيكة ثنائية ) (A-Bتحتوي على نوعين من الذرات بنسب ذرية  Xو  Xحيث :
A

X +X =1
A

B

B

بفرض أن  هي عقد الشبكة البلورية الفرعية لذرات من النوع  Aو أن  هي عقد الشبكة
البلورية الفرعية لذرات من النوع  Bفي حالة الترتيب الكلي  .ي عطى معامل الترتيب بالعالقة

التالية :
( - X )/(1 - X
A

حيث :

A

A

A

 = (P

 Pهو اإلحتمال المتوسط إلحتالل الذرات  Aعقد الشبكة الفرعية  أي عقدها

األصلية عند الترتيب التام  ،و بالمثل يمكن أن يعطى معامل الترتيب  بداللة التركيز

الذري للعنصر .B

( - X )/(1 - X
B

B

B

=(P

يتغير معامل الترتيب  مع درجة الحرارة ،و لكل محلول يتمتع بخاصية الترتيب درجة

حرارة حرجة  Tcيتحول عندها من الترتيب إلى العشوائية التامة .

 عند درجة حرارة منخفضة  T << TCتحتل الذرات  Aمواقعها الصحيحة األصلية
في الشبكة البلورية أي الم واقع  .ومنه فإن اإلحتمال المتوسط إلحتالل الذرات

 Aللمواقع  يكون مساويا إلى = 1
بالمثل يكون


B

A

 Pأي أن نسبة اإلحتالل هي  100%و

.P

عند درجة حرارة مرتفعة جدا  T >> TCتحتل الذرات  Aم واقعها الصحيحة
األصلية  وم واقع خاطئة  في الشبكة البلورية بصورة عش وائية  .ومنه فإن
اإلحتمال المتوسط إلحتالل الذرات  Aلهذه المواقع يكون مساويا إلى تركيز

العنصر أي أن  P A = P A = X Aو يكون   = 0و هذا يوافق االعشوائية التامة .
 -IIIاألطوار الوسيطية:
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تتكون أطوار جديدة عند ذوبانية معدن ما في آخر ،في الحالة الجامدة ،بنسب محدودة تكافؤ أو
تنزاح قليال عن اإلتحاد العنصري وتكون من النوع  .AxByيخصص إسم األطوار الوسيطية
لألطوار التي لها بنية بلورية مختلفة عن بنية البلورية للعنصرين األساسيين المكونين لها .يمكن
تمييز نوعين من األطوار الوسيطية ،األطوار الجامدة الوسيطية و المركبات المعدنية .المركب
المعدني هو طور وسيطي مرتب و هو مستقر في مجال ضيق للتركيب الكميائي.

تتعلق شروط إستقرار مختلف المركبات  ،مثلها مثل المحاليل األولية  ،بعدة عوامل سبق التعرف
عليها مثل عامل الحجم و عامل التكافؤ و عامل التركيز اإللكتروني و الخاصية الكهروسلبية .و

تصنف األطوار الوسيطية حسب سيطرة أو أهمية أحد العوامل و من أهمها:
* أطوار  ( Rothery & Humeالمركبات اإللكترونية )
* أطوار Laves
* المركبات نصف المعدنية

التمارين المقترحة

تمرين 1
8

نعتبر شبكة من النوع  CCتحتل الفراغات البينية الكبيرة الحجم بكرات  Aو الصغيرة الحجم
بكرات  .Bبفرض أن نصفي الكرتين  Aو  Bمساويان إلى أنصاف أقطار الفراغات البينية
الموافقة ،ما هي النسبة الحجمية للفراغات البينية الشاغرة.

تمرين 2
يتبلور عنصر الكوبالت  Coفي بنية بلورية كثيفة التكديس نوع .CFC

 - 1أحسب الكتلة الحجمية للكوبالت.

 - 2نريد أن نكون مركب  ( CoBبورات الكوبالت) .أي نوع من المحاليل الجامدة هذا المركب.
 - 3ماهي المسافة الالزمة إلزاحة ذرات  Coفي الشبكة البلورية إلقحام ذرات  .Bأي نوع من
المواضع البينية تفضلها ذرات .B
RB = 0.082 nm , RCo = 0.126 nm , MCo = 58.9
تمرين 3
يتبلور المعدن  Aفي شبكة مكعبة ممركزة السطوح أي نوع  ،CFCتنغرس ذرة الهدروجين )(H
في هذه البلورة لتكون محاليل جامدة المطلوب تحديد:

 -1نوعية الفرغات البينية التي تنغرس فيها ذرة ).(H
 -2التركيب الكميائي للمركب.

 -3عدد التناسق لذرات ) (Hمع العلم أن:
*هناك إحتالل كلي للمواضع اإلنغراسية من طرف ذرات ).(H
* ال ينجم عن هذا اإلحتالل أي تشوه للشبكة البلورية.
*كثافة التعبئة التجريبية تقدر ب .exp  75.5%
 RA= 0.133 nmو RH = 0.030 nm

تمرين 4

يحتوي فوالذ أستينيتي ) (a = 0.3624 nmعلى التركيب الوزني التالي:
 1.34 %Cو  12.10 %Mnو 86.56 %Fe
 -1ماهي الكتلة الحجمية لهذه السبيكة في الحاالت التالية:

 -aتحتل ذرات  Cو  Mnمواضع الشبكة البلورية ل .Fe

 -bتحتل ذرات  Cالمواضع البينية بينما تحتل ذرات  Mnمواضع احاللية في الشبكة البلورية
ل .Fe
9

 -2ماهي الفرضية االكثر احتماال و ماهي ،في هذه الحالة ،الكتلة الحجمية للسبيكة مع العلم أن
السبيكة تحتوي علي  2%من الفجوات.
MFe= 55.85 , MMn = 54.93 , MC = 12.00
تمرين 5
نحضر سبيكة من النحاس و الزنك ( 35% Znوزنا) بنيتها في الحالة العشوائية من النوع
.CFC
 -1ما هو التركيب الكميائي لهذه السبيكة .ما هي كتلة الخلية.

3
 -2اذا كانت الكتلة الحجمية للسبيكة هي  8.45 g/Cmما هو البعد البلوري للخلية .هل

تحقق هذه النتيجة قانون . Vegard
MZn = 65.37 , MCu= 63.5, RZn= 0.1332 nm , RCu = 0.1278 nm
تمرين 6
نحضر سبيكة من  51g Znو . 49g Cu

 - 1ما هو التركيب الكميائي للسبيكة إذا علمت أن بنيتها من النوع  .CCأرسم خلية السبيكة
في الحالة المرتبة و أوجد مرة أخرى النسبتين الذريتين  XCuو  XZnو ذلك بحساب عدد الذرات

في الخلية.
 -2ما هي شبكة  Bravaisللسبيكة في الحالة المرتبة.

 -3تتحول هذه السبيكة تحت تأثير درجة الح اررة إلى الحالة العشوائية .تعرف المواقع األصلية
للشبكة البلورية المحتلة من طرف  Znو Cuب  و  علي الترتيب .نعتبر هذه السبيكة عند

ميز هذه الحالة بمعامل ترتيب جزئي
درجة ح اررة عالية ( )Tبحيث تكون السبيكة مرتبة جزئيا .ت َ
 . أعط عبارة  P ijبداللة معامل الترتيب  ( حيث  P i jهو إحتمال إحتالل ذرات i
لمواقع الشبكة الفرعية .)j

 - 4عبر عن  n ijبداللة  nو حيث  n ijهو عدد ذرات ( iأي  Cuأو  ( Znالتي تحتل
مواقع الشبكة الفرعية ) jأي  أو )و يوجد  nذرة من  Cuو  nذرة من  Znللمول الواحد.
 - 5أحسب أنثالبي المحلول بداللة  حيث:
Hsol =ij Nij Hij

 :Hijطاقة الربط من النوع .i-j
 :Nijعدد الروابط المتوسط من النوع  i-jفي الجوار األول.

 - 6أحسب أنثالبي العشوائية للمحلول المرتب جزئيا.
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 - 7أحسب أنتروبي المحلول المرتب جزئيا.
 - 8أدرس تغير  بداللة درجة الح اررة للمحلول المرتب جزئيا.

 - 9أعط عبارة معاملي اإلنتشار الذري  fو ( fالموافقين لمواقع الشبكتين الفرعيتين  و(
للمحلول المرتب جزئيا و أستنتج عبارة المعاملين للمحلول العشوائي و المحلول المرتب.
 - 10أحسب معامل البنية بداللة معامل اإلنتشار ما هي الخطوط ( لحيود أشعة  ) Xالتي
تظهر و ما هو معامل البنية الموافق لكل خط من أجل h2+k2+l 2 < 6

 -11كيف تتغير النسبة ) I( 001) / I(110بداللة  .هل يمكن تحديد معامل الترتيب تجريبيا
بقياس هذه النسبة في حالة  Cuو  Znحيث fZn  ZZn = 29 :و .fCu  ZCu = 30
تمرين 7

نعتبر البنيتين البلورتين المرتبتين ل  AuCuو AuCu3
 (1إرسم البنيتين البلورتين للسبيكتين.
 (2أعط مخططي حيود أشعة  ) RX ( Xل  Debye-Scherrerفي الحالة المرتبة والحالة

العشوائية للسبيكتين من أجل .h2+k2+l2 < 6

 )3ماهي خطوط البنية السامية للسبيكتين  .قارن بين النتائج.

حل التمارين المقترحة
سل التمرين 1

تحتوي بنية بلورية ( بعدها البلوري  )aمن نوع  CCعلى نوعين من الفراغات البينية في
الجوار األول :نوع رباعي السطوح و يرمز له ب ) (Tو الثاني ثماني السطوح و يرمز له
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ب ) .(Oيوجد  11فراغ من النوع  Tو 6فراغات من النوع  Oو أنصاف أقطارهما على
التوالي هي:
RT = 0.126 a , RO = 0.067 a

من الواضح أن:

RA = 0.126 a , RB = 0.067 a
تحتوي البنية البلورية من نوع  CCعلى ذرتين فقط و بمأن:
RC = a 3/4
بإعتبار أن الذرات كرات مصمتة ،يمكن حساب حجم البلورة  Vو الحجم المشغول

 VOCكما

يلي:
3

V=a
12 RA3 +6 RB3 ] = 0.788 a3
ومنه تكون النسبة الحجمية للفراغات البينية الشاغرة:
V/V =[V - VOC]/ V
V/V  21%
سل التمرين 2

/3)[2 RC3+

VOC = (4

 -1تحتوي بنية بلورية (بعدها البلوري  )aمن نوع  CFCعلى  4ذرات ) . (n = 4تحسب

الكتلة الحجمية لل  Coمن العبارة التالية:
Co= m/V = n MCo /  V
Co = n MCo / a3
حيث:
 :هو عدد أفوغادرو
 : MCoهي الكتلة الذرية لل Co

 : RCoهو نصف القطر الذري لل Co
لدينا:

a = 4RCo / 2

ومنه نجد:
1

a = 0.356 nm
Co = 3.8 g/Cm3
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 -2المركب  CoBهو من المحاليل أو المركبات اإلنغراسية الوسيطية لل  Bفي بلورة Co
التي تركيبها الكميائي من النوع  . AxByيمكن مالحظة أن نصف القطر األيوني لل B

)(RB 0.082 nmصغير بمقارنته بنصف القطر األيوني لل .(RCo  0.126 nm) Co

تحتوي بلورة من نوع  CFCعلى نوعين من الفراغات البينية في الجوار األول :نوع رباعي
السطوح و يرمز له ب ) (Tو الثاني ثماني السطوح و يرمز له ب ) .(Oيوجد  8فراغات من
النوع  Tو 4فراغات من النوع  Oو أنصاف أقطارهما  Roو  RTعلى التوالي.
 -3لحساب المسافة الالزمة إلزاحة ذرات  Coفي الشبكة البللورية عند إقحام ذرات .B


نفرض أن ذرات  Bقد إنغرست في فرغات بينية نوع ( Oتتوضع عند منتصف أضالع البلورة و
مركزها و عددها  )4و بالتالي يكون:
2 RB+ 2 RCo = a

a = 0.416 nm
عند مقارنة هذه النتيجة بالنتيجة  1نجد أن اإلزاحة:

X = 0.416 - 0.356 = 0.060 nm


نفرض أن ذرات  Bقد إنغرست في فرغات بينية نوع ( Tتتوضع في مركز المكعبات الصغيرة التي
بعدها البلوري يساوي  a/2و عددها  )8و بالتالي يكون:
2 RB+ 2 RCo = a (3)/ 2

a = 0.480 nm
عند مقارنة هذه النتيجة بالنتيجة  1نجد أن اإلزاحة:

X = 0.480 - 0.356 = 0.124 nm
من الواضح أن الحالة األولى أي الفراغات البينية من النوع  Oهي المفضلة ألن اإلزاحة أقل.
يمكن الوصول إلا نفس النتيجة األخيرة لكن بتحليل آخر.

بإعتبار أن المركب هو CoBأي أن عدد ذرات  Bيجب أن يساوي عدد ذرات  Coلتكوين هذا

المركب .إذن يلزم  4ذرات من  ،Bو هذا يتحقق إذا إنغرس ال Bفي الفراغات البينية الثمانية
أي من نوع  Oألن عددها يساوي إلى  4و هذا يوافق الحالة األولى.

سل التمرين 3
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 -1نوعية الفرغات البينية التي تنغرس فيها ذرة ) (Hمع العلم أن بلورة المعدن  Aهي
( CFCتحتوي البلورة على  4ذرات و بعدها البلوري .)a



نفرض أن ذرات  Hقد إنغرست في فرغات بينية نوع ( Oتتوضع عند منتصف أضالع البلورة و
مركزها و عددها الكلي هو  )4و بالتالي يمكن حساب كثافة التعبئة : O

O = 4/3 [ 4 RA3 + 4 RH3 ]/ a 3

و بالتعويض بقيم:
RH = 0.147 a

]a = [4RA / 2
نجد:
O  79.5 %


نفرض أن ذرات  Hقد إنغرست في فرغات بينية نوع ( Tتتوضع في مركز المكعبات الصغيرة التي
بعدها البلوري يساوي  a/2و عددها  )8و بالتالي يمكن حساب كثافة التعبئة : T

T = (4/3) [ 4 RA3 + 8 RH3 ]/ a 3

و بالتعويض بقيم:
RH = 0.08 a
نجد:
T  76 %

نالحظ أن:

 T  exp 75.5%

إذا تحتل ذرات الهيدروجين المواقع البينية الرباعية و عددها 8.

 -2يمكن أن نستنتج التركيب الكميائي للمركب و هو .AH2
 -2عدد التناسق لذرات ) ، (Hنالحظ أنه لكل ذرة  Hيوجد  4ذرات  Aفى الجوار األول
على بعد .a3/4
سل التمرين 4
 -1حساب الكتلة الحجمية للسبيكة في حالة ما إذا أحتلت ذرات  Fe, C, Mnمواقع في الشبكة
البلورية ل .(CFC) Fe
نحسب أوال التركيز الذري للسبيكة فنجد:

14

X i = ni /n
 :niعدد ذرات العنصر i

 :nعدد الذرات الكلي
])X Fe = (86.56 / 55.85)/ [(86.56 / 55.85) +(12.10 / 54.93) + (1.34 /13
X Fe = 0.823  82%
X Mn = 0.117  12%
X C = 0.059  6%
و حيث أن:
1 = n (XFe MFe + XMn MMn + XC MC ) / V
V = a 3
نالحظ هنا أن كل الذرات (  )100%تساهم في تكوين حجم البلورة و منه:
1 = 7.418 g/Cm3
 -1حساب الكتلة الحجمية في حالة ما إذا إحتلت ذرات  Cالمواضع البينية بينما تحتل ذرات
 Mnمواضع احاللية في الشبكة البلورية ل .Fe

نالحظ هنا أن ذرات  Feو Mnفقط تساهم في تكوين حجم البلورة
(أي  X Fe  82%و .)X Mn  12%
X Fe+X Mn  82%+ 12%= 94 %
يكون حجم البلورة الجديد:
V’= (94/100)V
 = mtot / V ’= mtot / (94/100)V
2

3

2 = 1 / 0.94 = 7.886 g/ Cm

من الواضح أن ذرات الكربون ال تساهم في تغيير الحجم بينما تساهم في تغيير الكتلة ألنها ذرات
إنغراسية ،و بالتالي ترفع من قيمة الكتلة الحجمية أي أن . 2 >1
إذن الفرضية االكثر احتماال هي الحالة األخيرة .تكون الكتلة الحجمية للسبيكة مساوية إلى 2
 -3حساب الكتلة الحجمية للسبيكة إذا إحتوت علي  2%من الفجوات بمعنى آخر أن حجم
السبيكة قد إرتفع و من المتوقع أنه يؤدي إلى إنخفاض في الكتلة الحجمية.

يحدث تغير للحجم و يصبح مساويا إلى:
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V’’ =V’ + V’ = V’ + 0.02V’ = 1.02 V
 = m / V` = m / 1.02 V=  / 1.02
2

3

 = 7.73 g/ Cm
3

3

سل التمرين 5

تحتوي سبيكة من النحاس و الزنك على (35% Znوزنا) بنيتها في الحالة العشوائية من النوع
 ،CFCإذا عدد ذرات الخلية هو .4

 -1يحسب التركيب الكميائي لهذه السبيكة بعد حساب عدد الموالت أي أن:
فنجد:

عدد الذرات الكلي  /عدد ذرات العنصر X i = i

X Cu = 0.656  66 %
X Zn = 0.344  34 %
و هذا معناه أن في  111ذرة للسبيكة يوجد  66ذرة من النحاس و  34ذرة من الزنك .حسب
بيان اإلتزان للسبائك الثنائية  Cu-Znال يوجد مركب يوافق هذا التركيب الكميائي .إذن هذه
السبيكة توافق محلوال إحالليا أوليا يحقق هذا اتركيب الذري.

تحسب كتلة الخلية من العبارة التالية:
= (n /)  i Xi Mi
و بعد التعويض نجد:

mtot

mtot  4.259 10-22 g
 -2يحسب البعد البلوري للخلية بعد حساب V
Vsol = m tot / 
asol = (Vsol ) 1/3
1
ينص قانون  Vegardعلى أن:
أو كذلك :

asol = 0.3694 nm

asol =  i Xi ai

Rsol =  i Xi Ri
و بالتعويض في العبارة السابقة (حيث  iهو  Cuأو  ( Znنجد:
Rsol = 0.1296 nm
Rsol = asol 2 /4
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ومنه :
asol = 0.366 nm
و بمقارنة هذه النتيجة بالنتيجة  1نستنتج أنه يوجد تقارب فى النتائج و بالتالي تحقق السبيكة

قانون .Vegard
سل التمرين 6

نحضر سبيكة من  51g Znو . 49g Cu

 – 1حساب التركيب الكميائي للسبيكة إذا علمت أن بنيتها من النوع .CC
يحسب التركيب الكميائي للسبيكة كما سبق و نجد:
X Cu  50 %
XZn  50 %
إذن المركب الوسيطي هو CuZn
رسم خلية السبيكة في الحالة المرتبة
عدد الذرات في الخلية:
إذن:

Zn
Cu
n Cu = 8(1/8) = 1
n Zn = 1
X Cu = 1/2 = 50 %
X Zn = 1/2 = 50 %

 -2شبكة  Bravaisللسبيكة في الحالة المرتبة هي:
مكعب بسيط  + Csطراز }) Cu (000و ){ Zn (0.5 0.5 0.5
 -3تعطى عبارة  P ijبداللة معامل الترتيب :
)  = (PCu - XCu )/(1 - XCu
 PCu = 1- PZnو PCu = 1- PZn
PCu = PZn = (1+) / 2
PCu = PZn = (1-) / 2
 n ij - 4بداللة  nو:
nCu = n PCu
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nZn = n PZn
nCu = n - nCu
nZn = n - nZn
nCu = nZn = n (1+) / 2
nCu = nZn = n (1-) / 2
ترتيب كلي = 1

عشوائية تامة  = 0

ترتيب جزئي

n
0
n
0

n /2
n /2
n /2
n /2

n (1+) / 2
n (1-) / 2
n (1+) / 2
n (1-) / 2

عدد ذرات النوع في
الشبكة الفرعية

nCu
nCu
nZn
nZn

 - 5حساب أنثالبي المحلول بداللة  حيث:
Hsol =ij Nij Hij
ي عطى العدد المتوسط للروابط من نوع معين ( بعدد تناسق هو  )Zبعدد ذرات النوع جداء
عدد الجارات أي أن:

]NAA = nA * (Z ) P A =[n (1+) / 2][8 (1-) / 2
2

) = 2 n ( 1- 
وبالمثل نجد:

CuCu

N

2

) NZnZn = 2 n ( 1- 

و يكون عدد الروابط المتوسط الكلي من النوع  ABمساويا إلى :
و بالتعويض نجد :

N AB= nA * Z PB + nA * Z P B
2

) NCuZn = 4 n ( 1+ 

 - 6حساب أنثالبي العشوائية للمحلول.

و بالتعويض في عبارة أنثالبي المحلول نجد عبارة أنثالبي المحلول بداللة معامل
الترتيب :

2

( +4 n h 

CuZn

+2 H

ZnZn

+H

CuCu

H sol ()= 2n (H

h = HCuZn - (HCuCu + HZnZn )/ 2
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يُعرف أنثالبي العشوائية ب:
2
H = H sol () - H 0 ( =1)= - 4n (1-  ) h
d

 -7حساب أنتروبي المحلولٌ .يعطى أنتروبي المحلول بالعبارة التالية:
Ssol = KB Log Wsol

حيث:

 :Wsolهو عدد الصور المتكافئة للجملة و ي عبر عنه بالنسبة للشبكة الفرعية  ب

 WAأي أنه يمثل عدد الصور الممكنة بحيث توضع  nAذرة نوع  Aعلىn

)يوجدn

موقعا ) موقع للشبكة البلورية الفرعية  و منه :
A( 

و كذلك
حيث

(n ( /( n A  ( ( n-

=WA

W A= (n ( /( nA  ( ( n - n A (

 WAهو عدد التوزيعات الممكنة بحيث توضع nA

ذرة  Aعلى  ) nيوجدn

موقعا ) موقع للشبكة الفرعية  ومنه يكون عدد التوزيعات الممكنة للمحلول تساوي إلى
جداء عدد التوزيعات الفرعية أي أن :

نجد أن :

Wsol =W Cu* WCu
WCu = W Cu

و بتطبيق عالقة  Stiringالتقريبية:
Log n   n Log n - n
نجد أن:
])Ssol = - n KB [(1+) Log((1+)/2) + (1-) Log((1-)/2
عند الترتيب الكلي   = 1 :و Ssol = 0

عند العشوائية التامة   = 0 :و Ssol = 2n KB Log 2
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درسة تغير  بداللة درجة الح اررة.
 -8ا
عند درجة حرارة ثابتة لدينا :

ومنه

 G / ]T=Cst = 0
 Hsol /  = T  Ssol / 
/  =  (4n2 h) /  = 8nh

 Hsol
] ) Ssol /  = -n KB Log[ (1+) / (1-
و منه نستنتج أن :
((1/) Log[(1+) / (1-)] = -(8 h)/( T K B
تسمح هذه العالقة بحساب معامل الترتيب  بداللة درجة الحرارة  Tحيث تنخفض قيمة 
عند إرتفاع درجة الح اررة لتنعدم عند  T = T cو هي ت وافق العشوائية التامة و إلزالة عدم
التعيين للعالقة السابقة لدينا :
(1+) / (1-)  Log (1+2)  2

0



Log

Tc KB=-4h
و منه
(1/) Log[(1+) / (1-)] = 2Tc / T
 - 9يعبر عن معاملي اإلنتشار الذري  fو( fالموافقين لمواقع الشبكتين الفرعيتين  و(
للمحلول المرتب جزئيا بالعبارة التالية:
f = PCu f Cu + PZn f Zn
f = PCu f Cu + PZn f Zn
و منه نجد:
f = [(1+)/2]f Cu + [(1-)/2]f Zn
f = [(1-)/2]f Cu + [(1+)/2]f Zn
]f = [(f Cu + f Zn )/2]+ [(f Cu - f Zn)/2
]f = [(f Cu + f Zn )/2]- [(f Cu - f Zn)/2
و منه نستنتج أن :
 = 1 , f = fCu , f = fZn
 = 0 , f = f = (f Cu + f Zn ) / 2

 - 10حساب معامل البنية بداللة معامل اإلنتشار:
21

) F hkl =  j fj exp2i ( h xj +k yj + z lj
يوضح الجدول التالي خطوط األشعة  Xالتي تظهر و معامل البنية الموافق لكل خط من أجل
: h2+k2+l 2 < 6

hkl
001
110
111
200
210
021
……

F hkl
)  (f Cu - f Zn
f Cu + f Zn
)  (f Cu - f Zn
f Cu + f Zn
)  (f Cu – fZ n

h2+k2+l 2

1
2
3
4
5

 -11تغير النسبة ) I( 001) / I(110بداللة :
بإعتبار أن شدة األشعة  Iتتناسب مع معامل التضاعف (  ) mو مع مربع معامل البنية

( )F hklأي أن:

I hkl  m hkl F hkl 2
)m (0kl
)m (0kk
)m (hhh
24
12
8
fCu  ZCu =29 ; f Zn  ZZn = 30

)m (00l
6

2

2

)m (hkl
48

2

)I( 001) / I(110)= (1/2)[ (f Cu - f Zn ) ] / (f Cu + f Zn
2

2

f Zn 

f Cu 

f Zn 

f Cu 


1 
1 2 
 
2

1 


)I ( 001
)I (110

من الواضح أنه ال يمكن حساب معامل الترتيب بالنسبة لسبيكة من هذا النوع باإلعتماد على

إنعكاس األشعة  Xألن الفرق فى معامل اإلنتشار الذري للمكونين مساويا إلى الواحد.
لهذا السبت ،في مثل هذه الحالة ،يفضل إستعمال إنعكا

النترونات الحرارية ألن معامل

اإلنتشار الذري يتعلق رخواص النواة و رالتالي ُوجد أن  f Cu = 0330و  fZn = -0.87و هكذا
يمكن حساب معامل الترتيب و يكون مساويا إلى:

سل التمرين 7
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نعتبر البنيتين البلورتين المرتبتين ل  AuCuو AuCu3
 -1رسم البنية البلورية لكل سبيكة.
Cu
Au

C

a
a
AuCu

AuCu3

الطراز :
)Au (0 0 0
)Cu (1/2 0 1/2), (0 1/2 1/2), (1/2 1/2 0

الطراز :
)Au (0 0 0) , (1/2 1/2 0
)Cu (1/2 0 1/2) , (0 1/2 1/2

 -2يمكن تمثيل مخططات حيود أشعة  ) RX ( Xل  Debye-Scherrerفي الحالة المرتبة
والحالة العشوائية للسبيكتين من أجل  h2+k2+l2 < 6بالشكل التالي:
المرتب

201

200

العشوائي

111

101

001

200

111

المحلول AuCu

شبكة Bravaisلهذا المحلول هي رباعي قائم زائد الطراز فى الحالة المرتبة ،وهي مكعب نوع
 CFCفي الحالة العشوائية.
المرتب

210

200

العشوائي

111

011

22
001

200

111

العشوائي

المرتب

المحلول AuCu3
شبكة  Bravaisلهذا المحلول هي مكعب بسيط زائد الطراز فى الحالة المرتبة ،وهي مكعب
نوع  CFCفي الحالة العشوائية.

خطوط البنية السامية ل  AuCuهي )(001), (101), (201

ول  AuCu3هي ). (100) (011), (210
المقارنة بين النتائج :نفس خطوط البنية السامية مع مالحظة أن العائلة} {011للمحلول
 AuCuيظهر البعض منها فقط و ال يظهر الخط ( 111مثال ألن البنية في الحالة المرتبة
ليست بمكعب بسيط .بينما يمكن مالحظة أنه بالنسبة للمحلول  AuCu3تظهر كل خطوط

العائلة } {011نفس المالحظة بالنسبة للعائلة }.{201

التمارين اإلضافية
تمرين 1

تتوضع ذرات  Siفي المركب الوسيطي  Mg2Siفي بلورة من النوع  CFCبعدها البلوري
 ،a = 0.639 nmبينما تتوضع ذرات  Mgداخل هذه البلورة لتشكل بلورة من نوع ( CSمكعب
بسيط).

 -1أحسب الكتلة الحجمية للمركب.
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 -2أرسم الخلية البلورية ل  Mg2Siو أحسب كثافة التعبئة لهذا المركب.
 -3أحسب المسافة بين ذرات الجوار األول .Mg-Mg, Mg-Si

 MMg = 24.3 , MSi= 28.1و RSi = 0.065 nm , RMg = 0.159 nm
تمرين 2
يتبلور عنصر ) Mn(في بلورة مكعبة ممركزة السطوح و يمكنه أن يعطى عددا من السبائك مع

 Niمن بينها .MnNi , MnNi3

 -1أي نوع من السبائك الجامدة هذين المركبين.
 -2صف البنية البلورية للمركبين و أعط عدد التناسق لمختلف أنواع األيونات المكونة لهما.
 -3أستنتج نوعية الشبكة البلورية التي يتبلور فيها عنصر النيكل.

 RNi = 0.125 nmو = 0.386 nm

)Mn(

a

تمرين 3

نعتبر الشبكة البلورية لل  Feبعدها البلوري  .aينغرس عنصر  Xفي الفرغات البينية و

يحتوي المحلول الجامد على  c%وزنا من .)M = M , M = 56( X
X
Fe

 -1أكتب عبارة الكتلة الحجمية للمحلول.

 -2ما هو القانون الذي يجب أن يحققه البعد البلوري لكي تبقي الكتلة الحجمية ثابته ( بفرض أن
 cصغير).

 -3كيف تصبح عبارة الكتلة الحجمية عندما يكون العنصر  Xفي موضع إحاللي.

تمرين 4

نحضر سبيكة من  51g Auو . 49g Cu

 - 1ما هو التركيب الكميائي للسبيكة اذا علمت أن بنيتها من النوع  . CFCأرسم خلية السبيكة
في الحالة المرتبة و أوجد مرة أخرى النسبتين الذريتين  XCuو  XAuو ذلك بحساب عدد الذرات

في الخلية.

ررة إلى الحالة العشوائية .ما هي شبكة Bravais
 - 2تتحول هذه السبيكة تحت تأثير درجة الح ا

للسبيكة في الحالة المرتبة و الحالة العشوائية.
 - 3تعرف المواقع األصلية للشبكة البلورية المحتلة من طرف  Auو Cuب  و  على

الترتيب .نعتبر هذه السبيكة عند درجة ح اررة عالية ( )Tبحيث تكون السبيكة مرتبة جزئيا .تميز
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هذه الحالة بمعامل ترتيب جزئي  . أعط عبارة معامل الترتيب  بداللة ( PAحيث PAهو
إحتمال إحتالل ذرات  Auلمواقع الشبكة الفرعية .) 
 - 4أحسب عدد الذرات  nAiبداللة معامل الترتيب  ( حيث  nAiهو عدد ذرات  Aفي
مواقع الشبكة الفرعية .)i
 -5أعط عبارة معاملي الالنتشار الذري  fو ( fالموافقين لمواقع الشبكتين الفرعيتين  و )

للمحلول المرتب جزئيا.

 - 6نحقق مخطط  Debye-Scherrerلسبيكة مبردة تبريدا مفاجئا ( سقاية) ابتداء من درجة
ح اررة عالية ( ، )Tنالحظ أن النسبة بين شدة الخطين ) (420و ) (421مساوية الي  6.4أحسب
معامل الترتيب  الموافق ل  Tمع العلم أن:
.MAu = 196.98 , MCu = 63.54 , fAu/ fCu = 2.8
تمرين 5

نعتبر جملة السبائك الثنائية  .U-Moيمكن للمحلول العشوائي ' ) U2Mo ( ذي البنية البلورية

ررة منخفضة .بينت نتائج األشعة X
نوع  CCأن يكون مرتبا بعد معالجة ح اررية عند درجة ح ا

أن البنية المرتبة ل  هي رباعية قائمة بحيث  a = 0.34 nmو  . c = 0.98 nmتوافق هذه البنية
تك ديس ثالث خاليا مكعبة ممركزة الجسم للمحلول العشوائي بحيث
.c/a = 0.94

 -1أرسم الخاليا الثالثة الممكنة للبنية المرتبة.
 -1أحسب معامالت البنية لكل خلية ممكنة.

 -3بينت نتائج األشعة  Xأن الخطوط التي  h+k+lفردي ال تظهر وأن الخط ( )111يظهر.
أستنتج شكل البنية ال مرتبة من بين الخاليا الثالث الممكنة.
 -4هل الخط ( )111هو خط من خطوط البنية السامية.

ملخص:

ترموديناميكية المحاليل الجامدة

 ) 2العالقة بين الكميات النوعية المولية الجزئية و الكلية:

تعطى الكمية النوعية المولية الجزئية لمقدار تام أو شامل (  ، ) Ziعند درجة ح اررة ثابته ،
للمكون  iفي جملة مكونة من  nمكون و يحتوي على  n1مول للمكون  1و  n2مول للمكون

 ،،،،،2بالعالقة التالية:
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1

مثال Z = G :

Zi = Ztot/ ni  T, nj
Gi = Gsot/ ni  T, nj

حيث :

 Giالطاقة الحرة المولية الجزئية للمكون  iو تعرف كذلك بالجهد الكميائي للمكون  iو هو يكافؤ
الطاقة الالزم بذلها من طرف المكون  iلدخوله الجملة الترموديناميكية و تعطى بالعبارة التالية :
Gi = i = i o+R T Ln ai
 iهو أحد مكونات الجملة
 i oهو الجهد الكميائي للمكون  iفي الحالة النقية .
 iهو الجهد الكميائي للمكون  iفي الحالة غير النقية أي في حالة مساهمته لتكوين جملة
تحتوي على عدد من المكونات.

 aiهو نشاط المكون  iفي المحلول ( أو الجملة ).
يعطى معامل نشاط المكون  iبالعالقة
ai =Pi / Pi o
 Pi oهو ضغط بخار العنصر  iفي الحالة النقية .
 Piهو ضغط بخار العنصر  iفي الحالة غير النقية .
 هناك تعريف آخر للمقادير النوعية المولية الجزئية و يعطي بالعبارة التالية :Ztot= i Xi Zi

2

مثال:
إذا كان لدينا محلوال ثنائيا  A-Bفإن .

Gtot= i Xi Gi
Gsol = XA GA + XB GB

و لدينا عبارات مماثلة بالنسبة لبقية المقادير التامة مثل :
Ssol = XA SA + XB SB
Hsol = XA HA + XB HB
تربط العالقتان  1و  2المقادير الجزئية بالمقادير الكلية.
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 ) 3سساب الكميات النوعية الجزئية :

تساهم مكونات المحلول الثنائي بالمقادير النوعية المولية الجزئية  ZAو ZB
ما هي قيمة هذه المقادير ؟

لدينا
3

Zsol = XAZA + XB ZB

باإلشتقاق نحصل على
dZsol = dXA ZA + dXB ZB + XA dZA + XB dZB
و حسب معادلة  Gibbs-Duhemعند  Tو Pثابتين يكون لدينا :
XA dZA + XB dZB=0
هذه العبارة تعبر في حالة  G = Zعن عدم وجود تبادل للطاقة بين الجملة و الوسط الخارجي
أي جملة معزولة .

و منه

dZsol = dXA ZA + dXB ZB
dZsol / dXB = ZA (dXA / dXB ) + ZB
XAdZsol / dXB = XAZA (dXA / dXB ) + ZBXA
و حيث أن:
dXB = - dXA
4

XAdZsol / dXB = - XAZA + XA ZB
بجمع العالقة  3مع  4نجد :
ZB = Zsol + XAdZsol / dXB
و بإعتبار أن اإلشتقاق جزئي يمكن أن نكتب:

ZB = Zsol+ XA Zsol / XB
هذه العالقة تسمح بحساب الكميات المولية الجزئية للمكون  Bمن الكميات الشاملة أو الكلية  ،و

بالمثل يمكن إستنتاج الكميات المولية الجزئية للمكون . A

إن منحني تغير الكميات الكلية بداللة التركيز يكون بسيطا في شكله العام و تقاطع مماس

المنحني ( في نقطة ذي تركيز معلوم ) مع المحورين الشاقولين أي من أجل:

G

 XA = XB = 1يعطينا المقادير الجزئية  ZAو. ZB
27

Gsol
GAO

 إستنتاج المقادير الجزئية المولية من المنحنيات :يمثل الشكل المقابل تغير  Gلمحلول ثنائي

(  ) A-Bبداللة التركيز  XBو للحصول
على المقادير الجزئية التي يساهم المكونان

 Aو  Bبها في محلول )  ) Xالذي تركيزه

 XBيكفي رسم المماس عند النقطة
(  . M)X,Gتقاطع هذا المماس مع المحورين

الشاقوليين ) ) XA=XB=1يعطي المقدارين
الجزئيين  GAو . Gو يمكننا البرهنة على
ذلك كما يلي :

B

GA = Gsol ( M ) + MG tg 

(GA = Gsol - XB) Gsol / XB

لكن
إذن:

XA = - XB
(GA = Gsol + XB) Gsol / XA

و هي نفس العالقة السابقة
يجب مالحظة أن الكميات المولية الجزئية في المحلول تتغير مع تركيبه الكميائي أي بتغير
إحداثيات النقطة  Mعلى المنحني،و بإعتبار أن كل مماس يتقاطع مع المحورين الشاقوليين في
نقاط مختلفة حسب التركيز.
الطاقة الحرة للخلط أو المزج :

نعتبر محلوال ثنائيا  A-Bذي تركيز XAو ، ) XA +XB= 1 ( XBنأخد الحالة النقية
للعنصرين  Aو Bكحالة القياسية  .يكون لدينا عند درجة ح اررة : T
G A = G A o= H A o - T S A o
G B = G B o = HB o - T S B o
يمكن خلط العنصرين  Aو  Bبطريقتين :
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 -تحقيق " خلطا ميكانيكيا بسيطا " بين العنصرين أي دون تفاعل كميائي بمعنى آخرتجاور أو

تقارب ذرات العنصرين  Aو  Bفقط  ،في هذه الحالة  ،تكون الطاقة الحرة لهذا الخليط هي
 G1 oو هي الحالة الق ياسية أو العيارية و يعبر عنها كما يلي:
G1 o =XA GAo + XB GBo
 تكون نتيجة الخلط بين العنصرين محلوال حقيقيا بمعنى آخر يوجد تفاعل بين مكونات المحلولو يعبر عن الطاقة الحرة للخليط بالعبارة التالية:
Gsol = XA GA + XB GB
(Gsol = XA (HA - T SA) + XB (HB - T SB
(Gsol = XAHA + XB HB - T( XA SA - XB SB
نسمى الطاقة الحرة للخلط أوالمزج المقدار :
-G
1

 H mهو أنثالبي الخلط.

sol

Gm = G

Gm = Hm- T Sm

 S mهو أنتروبي الخلط.
وبعد التعويض بقيم الطاقة الحرة للمكونين  Aو  Bنجد:
أنواع المحاليل:

]Gm = R T [XA ln aA+ XB ln aB

إن سبب اإلختالف في خواص العناصر في الحالة النقية عن حالة وجودها كأحد مكونات

المحاليل هو اإلختالف في قوى التجاذب بين الذرات في الحالة النقية و حالة تكوين المحلول.
 ) 1المحاليل المثالية :

تمثل هذه الحالة الحالة المثالية و هي التي تعطى محاليل مثالية ( الخلط الميكانيكي ) و يكون

نشاط المكون مساويا إلى تركيزه أي أن

ai o = Xi
تمتاز المحاليل المثالية بأنثالبي خلط معدوم و هذا معناه أنه ال يوجد إمتصاص أو إنتشار

للح اررة لتكوين هذه المحاليل ،بينما يكون أنتروبي الخلط غير معدوم أي أن :
Hmid = 0
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Smid  0
و يمكن حساب  Smidلمحلول ثنائي (  ) A-Bكما يلي :
Gsol id = XA GA + XB GB
(Gsol id = XA) A o+ RT Ln aA( + XB ) B o+ RT Ln aB

للحصول على المحاليل المثالية البد أن تحقق هذه المحاليل قانون  Raoultsأي أن:
XA = aAo
XB = aBo
لدينا
G1 o =XA GAo + XB GBo
إذن
] Gsol id = G1 o + RT [ XA Log XA + XB Log XB
= ( - Gmid) / T Smid
ومنه
= - R [ XA Ln XA + XB LnXB ] Smid

المحاليل المثالية تحقق قانون  Vegardأي أن الحجم المولي للمحلول هو دالة خطية للتركيز

الذري  .عمليا يصعب الحصول على محاليل مثالية و يمكن الحصول على هذا النوع من
المحاليل ( نوعا ما ) إذا كانت الذرات المكونة للخليط لها مميزات متقاربة جدا ( قوى الربط بين

الذرات متقاربة ) مثل سبائك  Ni - Cuو  Au- Agو كذلك . Au - Cu

 ) 2المحاليل الحقيقية :

تمثل هذه الحالة الحالة العادية و ينتج عنها المحاليل الحقيقية العادية ( المنتظمة )  ،حيث يتم
التفاعل بين الذرات و يصبح التركيز الفعال للمكونات في المحلول أقل من تركيزهم الحقيقي في
الحالة النقية  .في الحقيقة هذا النوع من الروابط يساعد على تكوين المحاليل الوسيطية بين

المكونات  .يعوض نشاط المكونات  ،في هذه الحالة  ،بمعامل نشاطها ( )iحيث :
i= ai / Xi

تتميز مقاديرالمحاليل الحقيقية عن مقادير المحاليل المثالية بكميات مضافة تسمى بالخواص

المضافة المولية يعبر عنها بالفرق بين خواص المحلول الحقيقي و المحلول المثالي أي أن :
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Gmexc =Gm - G mid = Hmexc -TSmexc
حيث :
Hmexc = Hm - Hmid
و منه
Hmexc =  Hm
Smexc = S m- Smid
(Gsol id = XA) A o+ RT Ln aA( + XB ) B o+ RT Ln aB
] Smid = - R [ XA Ln XA + XB Ln XB
يوجد نوعان من المحاليل الحقيقية :
 المحاليل الحقيقية المنتظمة ( العادية ):و تعرف هذه المحاليل بالشرطين التاليين :
Smexc = 0

Hmexc = Hm 0
] Gmexc = Hm = RT[ XA lnA + XB ln B
 المحاليل الحقيقية المنتظمة تماما :و تعرف هذه المحاليل بالشرطين التاليين :
Smexc = 0
Hm = Hmexc = XA XB
نالحظ بأن المقدار المضاف لألنثالبي هو دالة من الدرجة الثانية بالنسبة للتركيز( دالة قطع
مكافئى ) حيث  تابع للضغط و درجة الح اررة و طاقات الربط بين الذرات.
مالحظة:
)3الحالة الثالثة :

يحدث إنفصال بين المكونات في الحالة الجامدة و ال يمكن  ،في هذه الحالة  ،تكوين محلوال

جامدا .
سساب الطاقة الحرة لمحلول إساللي عشوائي:
لحساب الطاقة الحرة لمحلول إحاللي عشوائي يجب حساب أوال أنثالبي و أنتروبي المحلول حيث

:
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Gsol = Hsol - T Ssol
نختار ( للتبسيط ) محلوال ثنائيا يتكون من عنصرين  Aو Bبحيث يحتوي المول الواحد على
 NAذرة من النوع  Aو  NBذرة من النوع . B
نفرض أن المحلول يكون متجانسا فى الحالة العشوائية و أنه ال يحتوي على فجوات و له بنية
بلورية ذات عدد تناسق Z
 ) 1سساب :Hsol
يعبر عن أنثالبي المحلول ب

Hsol = NAA HAA + NBB HBB + NAB HAB

حيث :

 NABو  NBBو  NAAهي العدد المتوسط للروابط من النوع  A-Bو  B-Bو  A-Aعلى
التوالي.
 HABو  HBBو  HAAهي طاقات الربط من النوع  A-Bو  B-Bو  A-Aعلى التوالي
وتقيس قوة الرابطة بين الذرات .

سبق و سسبنا عدد هذا النوع من الروارط عند دراستنا للمحاليل الجامدة في الحالة

العشوائية
ومنه

Hsol = NZ [ XA2 HAA + XB2 HBB +2 XB XA HAB ]/2
يمكن أن نست نتج أن أنثالبي المحلول هو دالة من الدرجة الثانية بالنسبة للتركيز.
 ) 2سساب : Ssol

يعبر عن أنتروبي المحلول الثنائي المتجانس بالعالقة التالية:
Ssol = KB Ln WA WA
حيث  WAهو عدد الصور الممكنة بحيث تحتل  nAذرة نوع  Aمواقع الشبكة البلورية
الفرعية  و بنفس الصورة يعرف .WAو بعد التعويض و الحساب يكون أنتروبي المحلول
العشوائي(  ) = 0مساويا إلى :
] Ssol = -  KB [XA Ln XA + XB Ln XB
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 :هو عدد أفوغادرو
سساب :Gsol
إذن يمكن إستنتاج الطاقة الحرة لمحلول إحاللي عشوائي و هي تساوي
Gso l = Hsol - T Ssol
حساب :  Gm

يمكن كذلك إستنتاج الطاقة الحرة للخلط من العبارة التالية :

 G m =  Hm - T  S m

 ) 1حساب :  Hm

يعرف   Hmبالعبارة التالية:
 Hm = Hsol - H1o
حيث  H1oيوافق أنثالبي المزج الميكانيكي أي دون تفاعل كميائي بين ذرات المحلول و هو
يساوي إلى:
و لمول واحد من المحلول لدينا

 Hm =  Z XA XB[ 2 HAB - ( HAA + HBB (]/2
 H m =  X A XB

نالحظ بأن تغير أنثالبي الخلط هو دالة من الدرجة الثانية بالنسبة للتركيز حيث
 =  Z [ 2 HAB - ( HAA+ HBB( ] /2

 ) 2حساب  Sm
 Sm = Ssol - S1o = Ssol
حيث:
 S1o = 0ألنه توجد صورة واحدة فقط لتوزيع ذرات العنصر الواحد .
ومنه
]  Sm = Ssol = -  KB [XA Ln XA + XB Ln XB
 -حساب  Gm

إذن يمكن أن نستنتج مقدار الطاقة الحرة للخلط  ،وهي تساوي :
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 KB = R

]  Gm =  XA XB + R T [XA Ln XA + XB Ln XB

نتائج :
 نالحظ بأن الم حاليل الثنائية اإلحاللية العشوائية هي ،من الناحية الترموديناميكية  ،محاليلحقيقية تماما.

 -إن دراسة إستقرار محلول حقيقي يؤول إلى دراسة إتزان أطوار هذا المحلول بداللة التركيز و

هذا يعني دراسة تغير الطاقة الحرة للخلط ( أو الطاقة الحرة ) للمحاليل بداللة التركيز و تعتبر

هذه الطريقة إحدى الطرق لرسم بيانات اإلتزان.

التمارين المقترسة

تمرين1

تعتبر سبائك النحاس و الذهب  Au-Cuسبائك حقيقية منتظمة .يعطى أنثالبي الخلط عند
 500°Cبداللة التركيز ب:
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أحسب األنثالبي الجزئي المولي للمكونين  HAuو HCuو الطاقة الحرة للخلط  Gmو نشاط
 Cuو  Auمن أجلXCu = 0.2 , 0.4 , 0.5 , 0.8 :
تمرين 2

أحسب نشاط و معامل النشاط عنصر البيزموث ( ) Biمن أجل  XBi = 0.25في سبائك Hg-

 Biباألعتماد على المعطيات التالية:
XHg 0.949 0.893 0.851 0.753 0.653 0.537 0.437 0.330 0.207 0.063
Hg 1.012 1.040 1.066 1.116 1.170 1.210 1.240 1.310 1.342 1.460
 Hgهو معامل نشاط الزئبق للسبائك Hg-Bi
تمرين 3

ي عبر عن معامل نشاط النحاس  Cuفي سائل لسبائك  Fe-Cuبداللة التركيز  XFeعند
 1550°Cبالعبارة التالية :
+ 1.14 XFe4
المطلوب حساب معامل نشاط الحديد

Log Cu = 1.45 XFe - 1.86
 Feبدال لة التركيز و رسم منحنيات تغير نشاط Fe
2

XFe3

و Cuبداللة التركيز في هذا المحلول.
 Logهو لوغاريتم العشري.

سل التمارين المقترسة
سل التمرين 1
أوال :يجب رسم المنحنى الذي يمثل تغير أنثالبي الخلط ( الترتيب) بداللة التركيز (الفاصلة).
ثانيا :رسم المماس عند التراكيز المختارة و لتكن XCu = 0.4

ثالثا :نستنتج قيمتا  H Auو  H Cuالموافقتين لهذا التركيز.
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XCu
يحل التمرين من أجل  XCu = 0.4فقط و يمكن حله بنفس الطريقة من أجل بقية التراكيز.
المماس يقطع المحوران الشاقوليان بالتقريب عند:
H Au = -580 cal / mol

و H Cu = -1940 cal / mol

و بإعتبار أن:
R = 1.987 cal/K mol.
1

H m = XCu H Cu + XAu H Au
H m = - 1124 cal / mol

) S m = - R (XCu Ln XCu + XAu Ln XAu
و بالتعويض فى العالقة السابقة نجد:
S m= 1.3372 cal / K.mol.
من جهة أخرى لدينا:
2
S m = XCu S Cu + XAu S Au
36

: نجد أن2  مع1 عند مقارنة العالقة
S Cu= - R Ln XCu
S Au= - R Ln XAu
G m = H m - T S m
Gi = RT Ln ai
G m = XCu G Cu + XAu G Au

:من جهة أخرى لدينا

3
G Cu = RT Ln a Cu = H Cu - T S Cu
: Au و نفس العبارة بالنسبة لل
G Au = RT Ln a Au
:بعد التعويض نجد

S Cu = 1.8206 cal / K.mol
G Cu = -3347.324 cal / mol
S Au = 1.0150 cal / K. mol
G Au = -1364.595 cal / mol
G m = -2157.7 cal / mol
: XAu = 0.6  وXCu= 0.4 و منه نحسب نشاط العنصرينمن اأجل
a Cu= 0.113
a Au = 0.411
2 سل التمرين
XBi = 0.25  من أجلBi  وa Bi المطلوب حساب

: لجملة معزولة لديناGibbs-Duhem حسب عالقة
1
XA dGA + XB dGB = 0
:لدينا
0
GA = GA + RT Ln aA
GB = GB0 + RT Ln aB
B=Hg  وA=Bi
ai = i Xi
:حيث
i الطاقة الحرة المولية الجزئية للعنصر: Gi
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 : aiنشاط العنصر i
 : iمعامل نشاط العنصر i

بتطبيق العالقة  1نجد:
) + XHg d ( Ln Hg XHg )] = 0
و حيث أن :

RT [ XBi d (Ln Bi XBi

dX Bi  dX Hg

بعد التفاضل التام نحصل على :
XBi d Ln Bi + XHg d Ln Hg =0
و حيث أن :
dXBi = - dXHg
 X Hg dLn Hg
X Bi

d Ln  Bi 

لكي نكامل هذه المعادلة البد من تعيين حدود التكامل الحدية:
من أجل

XBi = 1

من أجل XBi = 0.25

يكون

يكون

 aBi= 1و b = Bi = 1
? = aBiو ? = a = Bi

نكامل الطرف األول:
b

I =  dLn Bi   Ln Bi 
a

نكامل الطرف الثاني:
d ln  Hg

X Hg
X Bi

X Hg d Hg
X Bi  Hg

1



=I

0.25
1



=I

0.25

توجد عدة طرق لتكامل العالقة األخيرة من بينها:

"طريقة أشباه المنحرف ." méthode des trapèzes
I  Ln Bi
b

I   f ( x)dx
a

X Hg 1
X Bi  Hg

f ( x) 

ي عبر عن نتيجة التكامل عند تطبيق الطريقة ا لسابقة بالعالقة التالية :
y  ys 
 s 1
I  x  yk  0
2 
1
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حيث:
y  f x 

dx  d Hg

بتطبيق هذه الطريقة من أجل القيم السبع األخيرة المعطاة بالجدول نجد أن:
x0  a  0.25 , xs  b  1
y0  f  x0   2.731
ys  6  f x6   0.046
1.460  1.116
x 
7
y  y6 

I  x  y1  y2  y3  y4  y5  0
 0.252
2 


Bi = 1.286
aBi = 0.321
سل التمرين 3

يمكن حساب معامل نشاط النحاس  Cuبداللة التركيز بتطبيق العالقة التالية:
Log Cu = 1.45 XFe2 - 1.86 XFe3 + 1.14 XFe4
و بإعتبار أن:
aCu = Cu . XCu
نجد النتائج التالية:
XFe
XCu
aCu
Log Cu
Cu
1
1.1
1.83
6.76
1.1
0.9
0.1
0.744
5.55
0.555
0.8
0.2
0.544
3.58
0.716
0.7
0.3
0.412
2.58
0.774
0.6
0.4
0.303
2.01
0.803
0.5
0.5
0.218
1.65
0.826
0.4
0.6
0.149
1.41
0.845
0.3
0.7
0.092
1.36
0.865
0.2
0.8
0.045
1.11
0.888
0.1
0.9
0.013
1.03
0.927
1
1
1
1
1
بعد معرفة نشاط المكون األول في محلول ثنائي بداللة التركيز ،يمكن حساب نشاط المكون
الثاني باإلعتماد على عالقة  Gibbs-Duhemو التي تنص على:
X1 dln 1 + X2 dln 2 = 0
1
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d ln  1 

 X2
d ln  2
X1

:بالتكامل بالتجزئة نحصل على
I 

  X2

X 
 X2
d ln  2   d 
ln  2    ln  2 d  2 
X1
 X1

 X1 
dX1  dX 2

I

 X2
ln 
ln  2   22 dX 2
X1
X1

2

 و سبيكة تركيزهاXFe = 1  يكون التكامل بين الحديد النقي أي:يجب تحديد حدود التكامل
 و حيث أن. XFe
I

X Fe

 d ln 

Fe

1

:من المعطيات يمكن حساب





2
3
d log Cu  2.90 X Fe  5.58 X Fe
 5.64 X Fe
dX Fe

X Fe  X Cu  1

: نجد1 و بالتعويض في المعادلة
X Fe

 d ln 

Fe



1

X Fe


1

X Cu
d ln  Cu
X Fe

:و منه
X Fe

 d log
1

Fe



X Fe


1

1  X Fe
2
3
2.90 X Fe  5.58 X Fe
 5.64 X Fe
dX Fe
X Fe





: فنجد2 نعوض في المعادلة
log Fe 



log Cu
X
dX Cu  Cu log Cu
2
X Fe
X Fe

log Fe   1  2.90 X Fe  4.24 X Fe2  3.74 X Fe3  1.41X Fe4 
 بداللة التركيز في هذاFe باإلعتماد على هذه المعادلة يمكننا حساب معامل نشاط الحديد
.المحلول
XFe
1
0.9

Log Fe

0
03020
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 Fe
1
1.15

a Fe
1
1.945

1.157
1.14
1.912
1.114
1.27
1.891
1.158
1.44
0.864
1.231
1.71
0.850
1.314
2.16
0.824
1.422
2.64
0.792
1.562
3.65
0.730
1.752
5.65
0.565
1
11
1
رسم منحنيات تغير نشاط  Cuبداللة التركيز في هذا المحلول.

0.8
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.1

B
1,0

0,8

0,6

0,2

0,0
1,0

0,8

0,4

0,6

)X(Fe

رسم منحنيات تغير نشاط  Feبداللة التركيز في هذا المحلول.
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0,2

0,0

)a(Cu

0,4

B
1,0

0,8

0,6

)a(Fe

0,4

0,2

0,0
0,8

1,0

0,4

0,6

0,2

0,0

)X(Fe

التمارين اإلضافية
تمرين 1

نعتبرموال واحدا من سبيكة ثنائية  A-Bنتوقع تكوين محلوال جامدا لكل التراكيز من

 Aنقي

إلي  Bنقي.
 )1أحسب العدد المتوسط للروابط  A-A ,B-B,A-Bمع أخذ بعين اإلعتبار ذرات الجوار األول
فقط.

 (2بين بأن  ، Gmالطاقة الحرة للخلط ( بتقريب أولي ) تساوي :
])Gm =   X ( 1-X ) +  K T [X Ln(X) + ( 1-X) Ln(1-X

حيث  X :تركيز  Bو هو عدد أفوغادرو
عبر عن  بداللة طاقات الربط.
 )3مثل بيانيا ) Gm(Xمن أجل:

 -إذا كانت السبائك وحيدة الطور

-

إذا أعطت السبائك الفجوة الإلمتزاجية

علل إجابتك.

 )4ماذا تمثل العالقة التالية ) T=f1(xالتي توافق . d Gm/ dX = 0
 )5ماذا تمثل العالقة ) T=f2(xمن أجل .d2 Gm/ dX2 = 0
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تمرين 2

تعطى الطاقة الحرة المولية الجزئية للذهب  Auفي سبائك  Au-Cuعند  1311Kبالمقادير
التالية .المطلوب حساب نشاط الذهب  aAuو رسم منحنى تغير نشاط الذهب  aAuبداللة التركيب
الكميائي لهذه السبائك.
0.2
0.1
-36440 -51250

0.4
0.3
-18200 -25730

0.5
-12260

0.7
0.6
-4770 -7870

0.8
-2640

0.9
-1130

XAu 1
G 0
)(J

تمرين 3

تعتبر سبائك  A-Bسبائك حقيقية منتظمة .يعطى أنثالبي الخلط لهذه السبائك عند 1011 K
بداللة التركيز ب:
1.7 1.8
1.9
-910 -740 -468

1.6
-1000

1.5
-1010

1.3
1.4
-800 -940

XB
1.1
1.2
H(cal/mol) -340 -590

 -1أحسب األنثالبي الجزئي المولي للمكونين  HAو  HBمن أجل .XB = 0.7
 -2أحسب الطاقة الحرة للخلط  Gmو نشاط  Aو Bمن أجل XB = 0.7
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بيانات األطوار

ملخص:

تحديد نسبة األطوار المتزنة:

تحدد نسبة األطوار المتزنة باإلعتماد على قاعدتين أساسيتين:
* قاعدة الخط األفقي:

لتكن لدينا سبيكة ثنائية (  ) A-Bتركيزها من  Bهو X Bو تتكون من خليط طوري  و

 .يتقاطع الخط األفقي لدرجة الح اررة  Toمع منحنيي بيان اإلتزان في االنقطتين  Mو .P


تحدد فاصلتا هاتين النقطتين تركيز العنصر Bفي الطور  ) X B ( و في الطور )X B(

اإلتزن محصورة بين
ا
على التوالي ،بحيث تكون النقطة  Rالمحددة لموضع السبيكة على بيان

 Mو  Pأي أن ( X B < X B < X Bالشكل .)1
* قاعدة الذراع ( قاعدة المستقيمين المعكوسين ):

نفرض أن السبيكة  Xتحتوي على  Nذرة و أن  xهو نسبة االطور  و بالتالي  1-xهو نسبة
الطور  في السبيكة ومنه:

%= x = (XB -X B ( / ) X B - X B ( = PR / PM
% = 1 - x = (X -X ( / ) X - X ( = RM / PM
B

B

B
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B

T


m

n

R

P

XB
M

M

n

To

m

M


XB

XB

XB

B

A
شكل 1

شكل 2

مالحظة:
 -تحدد نسبة الطور  بالمستقيم  ( PRبجوار الطور  ) بينما تحدد نسبة الطور بالمستقيم

اآلخر( المعاكس ) ( RMبجوار الطور  )حيث:
)PR / RM = (% ) / (%
ولهذا سميت هذه القاعدة رقاعدة المستقيمين المعكوسين.

يمكن تعويض التركيز الذري للطورين  و  بالتركيز الوزني  Mو  Mعلى الترتيب و منه

يمكننا أن نستنتج أن:

M . m = M  . n
تحقق هذه المعادلة شروط إتزان الميزان لذا ُسميب رقاعدة الذراع حيث يكون تركيز السبيكة هو
نقطة اإلرتكاز (الشكل .)2

بيانات إتزان تحتوي علا تفاعالت بين األطوار السائلة و الصلبة:
 -1التفاعل األوتكتيكي:

TA

يعرف هذا التفاعل على أنه تفاعل بين

L

TB

طور سائل (  ) Lو طورين جامدين (  و(
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k

E

i



و يتحقق هذا التفاعل عند درجة سرارة ثابتة

هي درجة ح اررة األوتكتيك (  ) TEو تكون
أقل من درجتي ح اررة إنصهار المكونين

حيث يكون عندها إتزان األطوار الثالثة ذات
التراكيز المميزة (  ) E ,i , kو هو تفاعل
عكوس و يعطى بالمعادلة التالية:
i k

TE

LE

 -تعتبر السبائك  Pb-Snو سبائك  Ag-Cuمن السبائك التي تحتوي على تفاعل أوتكتيكي.

 -2التفاعل البيريتكتيكي:

يظهر هذا النوع من التفاعل إذا كان الفرق بين درجتي ح اررة إنصهار المكونين معتب ار و Hm
موجبا ،و هو كذلك تفاعل بين طور سائل (  ) Lو طورين صلبين (  و  .) يتحقق عند
درجة ح اررة ثابته هي درجة ح اررة االبريتكتيك (  ،) Tpو تكون محصورة بين درجتي ح اررة
إنصهار المكونين حيث يحدث عندها إتزان األطوار الثالثة ذات التراكيز المميزة ) i ) k, P,و

هو تفاعل عكوس ويتحقق عند التسخين و التبريد و يعطى بالمعادلة التالية:
p

TP

i  Lk
TA

 تعتبر السبائك  Pt-Agو سبائك Zn-Cuمن السبائك التي تحتوي على تفاعالت

L

بيريتكتيكية.

p
i

k
T





B

B
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XB
تفاعل بيريتكتيكي

A

 -3سبائك تحتوي علا أطوار وسيطية:
تظهر في بعض بيانات اإلتزان أطوار وسيطية ،أو كذلك مركبات وسيطية إذا حقق تركيبها

الكميائي اإلتحاد العنصري ،وعادة ما تكون موجودة في سبائك لها  .Hm > 0يظهر نوعان
من األطوار الوسيطية:
 طور وسيطي ( أو مركت وسيطي) ناتج عن تفاعل بيريتكتيكي (الشكل ).)(a طور وسيطي ( أو مركت وسيطي) ناتج عن تجميد مباشر للسائل (الشكل )3)(bTm

m

Lm

TA
L

Tm

m

p

k
L

TA

k

TB



B

b

E1



TB

i



a
E2

i

b
E

a




XB
b

B

A

XB
a

A

يوجد هذا النوع من األطوار الوسيطية ( أو المركبات الوسيطية) في السبائك  Mg-Siو
 Mn-Sو  . Fe-Cو تنتسب أطوار  Lavesكذلك إلى هذا النوع من األطوار الوسيطية.
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 - 4التفاعل المونوتكتيكي:
يظهر هذا النوع من التفاعل عندما

T

L

ينفصل الطور السائل ) (Lإلى طورين

c

سائلين ) (L1و) (L2غير قابلين لإلمتزاج
و هو تفاعل عكوس و يتم عند درجة

L2

ح اررة ثابته  ، TMحيث يكون عندها

Tc
L1

L1 + L2
 + L1
b
 a M

إتزان األطوار الثالثة ذات التراكيز

 + L2

المميزة (  ) M ,a , bوفق المعادلة

B

TM

XM
A

XB

التالية:

TA

تفاعل مونوتكتيكي
Tm

) a + L2 (b

) L1 (M

يتفكك السائل  L1عند التبريد إلى طور جامد  و طور سائل ثان .L2
 يظهر هذا النوع من التفاعل في السبائك  Pb-Gaو .Fe-Pb -5التفاعل السنتكتيكي:

T

هذا النوع من التفاعل ناد ار ما يظهر حيث

L

ينفصل الطور السائل إلى طورين سائلين غير

c

قابلين لإلمت ازج و يتحقق بين طورين سائلين

L1 + L2

L2

 L1و  L2و طور جامد  .و هو تفاعل

b

عكوس و يتم عند درجة ح اررة ثابتة TS

 + L2

حيث يكون عندها إتزان األطوار الثالثة

B

ذات التراكيز المميزة (  ) S ,a , bوفق

المعادلة التالية:

Tc

g

S

a
 + L1


XB

i

تفاعل سنتكتيكي

S

Ts

) L1 (a ) + L2 ( b

 يظهر هذا النوع من التفاعل في السبائك  K-Znو  U-Pbو .Ca-Cd -6التفاعل الميتاتكتيكي:
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L1

TS

A

يعرف التفاعل الميتاتكتيكي بأنه تفاعل يحقق التوازن بين ثالثة أطوار ،طور سائل L
و طورينجامدين  و.
و هو تفاعل عكوس و يتم عند درجة

ح اررة ثابته

T
T
A
T/
Tm

L

 Tحيث يكون عندها



+L

m

إتزان األطوار الثالثة ذات التراكيز

B

المميزة ( )m , b, aوفق المعادلة التالية:

m

+L b

T

a


B

XB

A

تفاعل ميتاتكتيكي

m

Lb+  a

T

m

يجب مالحظة أن هذا التفاعل غريت نوعا ما سيث تنصهر  ،مرة ثانية ،عند التبريد مجموعة
من السبائك نتيجة هذا التفاعل.

 -يظهر هذا النوع من التفاعل في الجمل  Fe- Zrو .Fe-S

بيانات إتزان تحتوي علا تفاعالت بين األطوار الصلبة:
يوجد ثالثة تفاعالت للحالة الجامدة في السبائك الثنائية و هي تفاعالت بين ثالثة أطوار

صلبة حيث ي عوض الطور السائل بالطور الجامد
 -1التفاعل األوتكتويدي (شبه األوتكتيك):
يعرف هذا التفاعل بالمعادلة التالية:

a+b

E

T

E

 -يوجد هذا النوع من التفاعل فى السبائك  Fe-Cو .Al-Cu

 -2التفاعل البيريتكتويدي (شبه البيريتكتيك):
يعرف هذا التفاعل بالمعادلة التالية:
P

P

T

a +  b
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 يظهر هذا النوع من التفاعل كذلك فى السبائك  Al-Cuو .Ag-Al -3التفاعل المونوتكتويدي (شبه المونوتكتيك):
يعرف هذا التفاعل بالمعادلة التالية:
)2(b

 +

M

a

T



)1(M

 -يظهر هذا النوع من التفاعل فى السبائك  Zr-Taو .Zn-Al

التحديد التجريبي لبيانات األطوار
إن التحديد التجريبي لبيان إتزان شامل يتطلت إستعمال أكبر عدد من الطرق التجريبة.
التحليل الحراري:

تعتبر هذه الطريقة من أبسط الطرق العملية بإعتبارها ال تتطلب أجهزة خاصة و معقدة التركيب.

تعتمد طريقة التحليل الحراري على دراسة تغير درجة ح اررة سبيكة ما ،في أغلب األحيان عند
تبريدها ،مع تغير الزمن و هو ما يعرف بمنحني التبريد .يوافق كل تغير للحالة الطورية فى
السبيكة ،عند التبريد ،إنبعاث للح اررة (أو إمتصاص للح اررة في حالة التسخين) يظهرعلى منحني

التبريد كجزء شاذ حيث يمكن تحديد درجتي ح اررة بداية و نهاية هذا التغير الطارئ.

يعطى منحني تغير درجة الح اررة ( )Tبداللة الزمن ( ) tلمادة ال يحدث لها أي تحول طوري
بالعالقة التالية:
)T = To exp ( -k t / c
حيث:

 :kثابت.
 :cالسعة الح اررية للمادة.

 :Toدرجة الحراة اإلبتدائية.
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T

Ts

Ts
Tf

Tf
b
a

t

tf

tf

t

ts

ts

2

1

نستنتج مما سبق أن منحني تغير درجة الح اررة لمادة ال يعطي أي تحول طوري هو دالة أسية

بالنسبة للزمن وهو المنحني ).(2-a

تعتمد تجربة التحليل الحراري على وضع سبيكة ،موصولة بمزدوج حراري ،في بوتقة داخل فرن و

يسجل منحني تغير درجة ح اررة السبيكة مع الزمن .و حتى تتساوى درجات ح اررة التحوالت
الطورية خالل عملية التبريد مع درجات ح اررة التحوالت الترموديناميكية فالبد أن تكون سرعة

التبريد بطيئة جدا جدا بحيث ال تتعدى .1°C/ min
يترجم التحول الطوري ،بالنسبة لسبيكة تتمتع بتحول طوري ،على منحني التبريد بإنزياح نحو
األزمنة المتصاعدة ( نحو اليمين) بين درجتي ح اررة بداية التحول  TSونهايته  .Tfسبب هذا

التباطئى في التبريد هو اإلنبعاث الحراري الداخلي الناتج عن التحول .يظهر هذا التحول على
منحني التبريد بشكلين مختلفين:
* بشكل هندسي غير معين في حالة تحول مختلف درجة الح اررة (الشكل .) 2-b

* بشكل مسطح فى حالة تحول ثابت درجة ح اررة التحول (الشكل  .) 1و هذا ما يحدث عند
تجم يد األجسام النقية و التفاعالت الثابتة درجة الح اررة مثل التفاعالت األوتكتيكية و البيريتكتيكية
،،،،،إلخ.
مثلث :Tammann

L

لوحظ أن النسبة الكتلية للسبيكة المتجمدة

+L

+L
k
51
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i
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عند المسطح األوتكتيكي تتناسب مع
الفترة الزمنية الالزمة لتجميدها

(بتقريب أولي) .أدت هذه المالحظة إلى

تكوين مثلث  ،Tammannالهدف من
رسمه هو تحديد حدي المسطح أي النقطتين
 iو  .kتتكون قاعدة المثلث من تركيز

السبائك و ضلعيه هما نهايات مستقيمات
شاقولية توافق أزمنة المسطحات ti

لسبائك القاعدة ،من الواضح أن السبيكة األوتكتيكية توافق  . tmaxيتقاطع ضلعا المثلث ،بعد

تمديدهما ،مع القاعدة فى النقطتين  iو  kالموافقتين ل . t = 0

التمارين المقترحة
تمرين 1

يوجد أربعة أطوار ،في سبائك ثنائية  A - Bهي  و  و  و السائل

 Lمع العلم أن 

طور وسيطي .يوضح الشكل اآلتي منحنيات تغير الطاقة الحرة  Gsolبداللة التركيز ) ،(XBعند
درجة ح اررة عالية T>>>TBو عند درجات ح اررة منخفضة جدا  T25لألطوار األربعة .المطلوب

رسم بيان اإلتزان (أو بيانات اإلتزان) الموافق (أوالموافقة) عندما تنخفض الطاقة الحرة

Gsolلألطوار الجامدة  و  و  بالنسبة للطاقة الحرة للطور السائل  Lمع إنخفاض

درجة الح اررة .أنجز ذلك برسم منحنيات )  Gsol ( XBلمختلف درجات الح اررة .ناقش كافة
اإلحتماالت الممكنة.
T25<<< TA

Gsol

Gsol

T>>>TB


L










L

B

XB

A
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B

XB

A

تمرين2

يعطي بيان إتزان فرضي لسبائك ثنائية  A-Bبالشكل التالي:
 -1أرسم منحنى السائل و منحنى الصلب (الجامد).

 -2عرف المناطق األحادية الطور المكونة لبيان اإلتزان.

 -3عرف مختلف التفاعالت الثابتة درجة الح اررة مع العلم أن تركيز السبائك هو تركيز ذري.
 -4أعط منحنى تبريد السبيكة  X1إبتداءا من الطور السائل إلي درجة الح اررة العادية.
 -5صف تجميد السبيكة  X1إبتداءا من الطور السائل إلى درجة الح اررة العادية.

 - 6أرسم تغير منحنيات الطاقة الحرة بداللة التركيز عند  1200°Cدرجة الح اررة العادية.
1700°C

1500°C

1300°C

1100°C

B

A

XB

تمرين 3
ُُ يعطى بيان اإلتزان لسبائك  Fe-Auو المطلوب:
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 -1ما هي التفاعالت الثابتة درجة الح اررة.
 -2إرسم منحنيات تغير الطاقة الحرة بداللة التركيز عند .T=1000°C

 -3أعطى منحنى تبريد السبيكة ( 20%Auوزنا) .ما هو التركيب الطوري لهذه السبيكة عند
.600°C

تمرين 4

يعطي بيان أطوار فرضي للعنصرين  Aو Bالمميزات التالية:

* للعنصر  Aثالث أنواع للتحوالت التآصلية عند  800°Cو  1150°Cو ينصهر عند .1980°C

تكون األنواع الثالث مع العنصر  Bالمحاليل الجامدة  و  و  ،بحيث يستقر الطور  عند
َ
درجة الح اررة المنخفضة.
* ينصهر المركب الوسيطي  A2B3عند  1230°Cو يعطي مع العنصر  Aمحلوال جامدا 

محدود الذوبانية في الحالة الجامدة .بينما ال توجد ذوبانية للمركب الوسيطي فى الحالة الجامدة
مع .B
* ينصهر العنصر  Bعند  800°Cو له ذوبانية مهملة في الحالة الجامدة.
* يحتوي على التفاعالت التالية:
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يتم التفاعل البيريتكتيكي عند   ( 15%B ) : 1300°C

) L ( 35%B ) +  ( 8%B

يتم التفاعل األوتكتيكي عند L ( 55%B )   ( 60%B ) +  ( 25%B ) : 1000°C

يتم التفاعل األوتكتيكي

عند A2B3+ B : 650°C



) L ( 90%B

يتم التفاعل األوتكتويدي عند  ( 12%B )   ( 5%B ) +  ( 65%B ) : 600°C
يتم التفاعل البيريتكتويدي عند : 300°C

)  ( 3%B ) +  (66%B)   ( 40%B

* عند  0°Cتهمل ذوبانية  Bفي  Aو  Aفي  . A2B3يمتد الطور  من  35%Bإلى
.45%B
إذا علمت أن التراكيز هي تراكيز وزنية و أن الكتلة الذرية ل  Bهي ضعف الكتلة الذرية لA

 -1أرسم بيان األطوار للسبائك  A-Bبفرض أن حدود األطوار هي حدود خطية.

 -2صف التحوالت الطورية التي تحدث لسبيكة تحتوي على 31 %Bعند التبريد من
 1611 °Cإلى . 1 °C

 -3ما هي النسبة الطورية التي تترسب مباشرة أعلى و أدنى كل درجة ح اررة يحدث عندها تفاعل
لسبيكة تحتوي على 31 %Bعند التبريد من  1611 °Cإلى .1 °C

تمرين 5

يكون الذهب ( )Auمع البزموت (  )Biمركب وسيطي  Au2Biعند  ( 34% Biوزنا ) إذا
علمت أن هذا المركب يظهر:

عن تفاعل بيريتكتيكي عند :375°CAu+L(68%Bi)Au2Bi

عن تفاعل أوتكتيكي عند  ، 240°Cيحتوي السائل األوتكتيكي على  82%Biوزنا.  Biو  Auغير قابلين للذوبان في الحالة الجامدة.-1أرسم بيان األطوار ل  Au-Biالموافق للمعطيات السابقة.
 -2أعط منحنيات تغير الطاقة الحرة بداللة التركيز من أجل:

 T = 250°Cو  .T = 375°Cمع العلم أن TBi = 272°C :و

تمرين 6
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TAu = 1065°C

يكون النحاس ) (Cuمع المغنزيوم ) (Mgمركبين وسيطيين هما Mg2Cu () :و ).MgCu2(
َ
ينصهر المركب  عند  568°Cو المركب  عند  830°Cتتجمد السبائك التالية عند درجات
ح اررة ثابته:

 السبيكة ذات التركيز ( 90.3%Cuوزنا) لتعطي النسبة الوزنية722°C

 m / m = 0.98عند

 -السبيكة  X1لتعطي النسبة الوزنية

 m / m=2.1عند .552°C

 -السبيكة  X2لتعطي النسبة الوزنية

 m / mMg=1.13عند .485°C

 TCu = 1083°Cو  TMg = 650°Cو  MCu = 63.54و MMg= 24.312

المطلوب:

 -رسم بيان اإلتزان .Mg-Cu

تمرين 7

تعطى نتائج تبريد سبائك( Ag-Sbضمن نفس الشروط التجريبية من تسخين و سرعة تبريد) ذات
تركيز مختلف ل  ، Sbحيث تزن كل سبيكة  ،30gبالجدول التالي:
)L(Sec
110
85
135
220
40
130
365
150
50
250

)T2 (°C

)T1 (°C

)Sb(%

961
557
562
559
478
483
483
483
479
631

961
923
759
674
614
559
543
521
483
545
588
631

0
5
15
20
25
27
30
35
45
70
90
100

إذا علمت أن:

 T1و T2درجة ح اررة بداية و نهاية التحول الطوري على التوالي.
) :L( secهو طول المسطح الثابت درجة الح اررة ( بالثانية).
 M = 120.2و MAg = 107.8
Sb

المطلوب:

 -1إعطاء منحنيات تبريد السبائك اآلتية Sb= 100% , 45%, 25% :

 -2رسم و مناقشة بيان اإلتزان ل  Ag-Sbباإلعتماد على المعطيات السابقة.
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حل التمارين المقترحة

حل التمرين 1
يوجد أربعة أطوار ،في سبائك ثنائية  A - Bهي  و  و  و السائل  Lمع العلم أن 

طور وسيطي.

الحررة ،يترسب الطور الوسيطي  أوالً (قبل  و .)و
ا
* نالحظ أن عند إنخفاض درجة

السبب في ذلك يرجع إلى أن منحنى الطاقة الحرة للطور  يلتقي بمنحنىالطور السائل أوال( الذي

يرتفع مع إنخفاض درجة الح اررة)  ،يليه بعد ذلك تقاطع منحنىالطور السائل مع منحنى الطور
الجامد  و أخي ار الطور .
* يترسب الطور  مباشرة عن تجميد للطور السائل .يمكن للطورين  و أن يترسبان نتيجة
تفاعل بيريتكتيكي أو تفاعل أوتكتيكي.
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Gsol

T25°C


L




+
d

B

A c

XB

* نالحظ أن عند درجة الح اررة العادية يرتفع منحنى الطاقة الحرة للطور الوسيطي  و يبقى
الطوران  و مستقران ،و يتحدد مجال إستقرارهما برسم المماس المضاعف لمنحنيي الطورين
كما يوضحه الشكل السابق .تحدد السبيكتان  cو  dحدود إنفصال الطورين  و .

* يختفي الطور الوسيطي  نتيجة تفاعل بين األطوار الجامدة  و و  و ذلك بتحقيق
تفاعل أوتكتويدي حيث:
b

'TE

 + 

`E

a



إلن يمكن أن نتوقع:

* وجود تفاعل مباشر بين الطور السائل الطور  يكون نتيجته ترسب الطور الوسيطي .

* وجود تفاعل أوتكتويدي عند درجة ح اررة منخفضة يكون نتيجته تحول الطور  إلى  و . 

* وجود تفاعل أوتكتيكي أو تفاعل بريتكتيكي أو اإلثننين يكون نتيجته إستقرار الطور  و

الطور .

يوضح الشكل التالي إحتمالين ممكنين ( aو  )bلبيانات اإلتزان الثنائية يحققان الشروط السابقة
الذكر .يمكن التأكد من صالحيتهما برسم منحنيات تغير الطاقة الحرة بداللة التركيز عند مختلف
درجات الح اررة .و تجدر اإلشارة هنا إلى وجود إحتماالت أخرى.

L

L
Tm

m
k

p

m

Tm

TB

i
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E2
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حل التمرين 2
يمثل الشكل التالي بيان اإلتزان الفرضي للسبائك الثنائية . A-B
 -1يمثل المنحني المستمر منحنى السائل و المنحني المتقطع منحنى الصلب (الجامد).
 -2تعرف المناطق األحادية الطور المكونة لبيان اإلتزان كما في الشكل.

تتمثل المجاالت األحادية الطور فى الطور السائل ( ،)Lالذي ينفصل إلى  L1و  L2عند
 ،1510°Cو الطور الجامد  و المركبات الوسيطية  A3Bو  ABو AB 2و.AB 3

 -3تعري ف مختلف التفاعالت الثابتة درجة الح اررة.
 -إنصهار المكون النقي  Aعند A(L) A(S) :1700°C

 -إنصهار المكون النقي  Bعند B(L) B(S) : 1550°C

 تجميد مباشر للمركت الوسيطي  AB2عند :1500°C AB2

 -التفاعل المونوتكتيكي عند : 1460°C

L2

)L1( M )   ( a ) + L2 ( b

 -تجميد مباشر للمركت الوسيطي  ABعند

:1380°C

L2 AB

 -مركب وسيطي  AB3ناتج عن تفاعل بريتكتيكي عند L2 (k) + AB2  AB3 :1350°C
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 تفاعل أوتكتيكي عند تفاعل أوتكتيكي عند -تفاعل أوتكتيكي عند

:1300°C

L2 (E2 )  AB + AB2

B + AB3
:1260°C

L2 (E3) 

:1250°C

 -تفاعل بريتكتويدي عند :1100°C

L2(E1) 

AB + 

AB + (e)  A3B

1700°C TA

L
TB
L2

L2
1
p

k

a M

b

h
j

1260°C
n
E3

L1

m


1300°C

g

E2
d

E1

1250°C

2

3

‘p

1100°C

f

AB2 AB3

B

1500°C

c

e

A3B X1

AB
XB

1100°C

A

 -4يمثل الشكل التالي منحنى تبريد السبكة  X1إبتداءا من الطور السائل إلى درجة الح اررة
العادية.
L

السبيكة X1

T

L2
1
L2 +pro
61

L2  AB + eut
+AB

2

 -5وصف تجميد السبيكة  X1إبتداءا من الطور السائل إلى درجة الح اررة العادية.

 عند درجة ح اررة أعلى من النقطة  1تكون السبيكة مستقرة فى الطور السائل ،يبدأ ترسيب
الطور الجامد على حساب الطور السائل L2عند درجة ح اررة أدنى من النقطة .1

ترتفع نسبة الطور ( ماقبل التفاعل األوتكتيكي و يرمز له ب  ) proعلى حساب
السائل  L2كلما إنخفضت درجة الح اررة.

 مباشرة أعلى المسطح األوتكتيكي يكون تركيز السائل  L2قد وصل إلى  E1عندها فقط
يتحقق التفاعل األوتكتيكي .يظهر نتيجة هذا التفاعل طوران جامدان األول هو الطور
( ويرمز له ب  )  eutو الثاني هو المركب الوسيطي  . ABإذن عند درجة ح اررة

أدنى مباشرة من درجة ح اررة المسطح األوتكتيكي يكون لدينا الطور  ( بنوعيه  pro
و  )  eutو المركب الوسيطي  .ABيجب اإلشارة إلى أن الطور الجامد  proال يساهم
فى التفاعل األوتكتيكي.

 بين النقطتين  2و  3يحدث تغير للنسبة الطورية ل  و .AB
 عند المسطح البيريتكتويدي ( النقطة  )3يتحقق التفاعل البيريتكتويدي و يترسب نتيجة
ذلك المركب الوسيطي . A3Bتجدر اإلشارة هنا كذلك إلى أن جزء من المركب

الوسيطي ABلم يدخل التفاعل و لهذا يستقر المركبان الوسيطيان (  ABالذي لم يساهم
الحررة العادية.
ا
فى التفاعل و  A3Bالناتج عن التفاعل) حتى درجة
 - 6تغير منحنيات الطاقة الحرة بداللة التركيز عند . 1200°C
G sol

T=1200°C
L1
L2
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ُA3B

سل التمرين 3
لنعتبر أن:
) Fe(الطور 

) Fe(الطور  أو األوستنيت )(A
) Fe(الطور  أو الفريت )(F
 Feالحديد  و  Feالحديد  و  Feالحديد .
)  = (Auهوو طوور غنوي بعنصور  Auو يمكون مالحظوة أن ذوبانيوة  Auفوي الحديود 

معدومة عند .T600°C

 -1التفاعالت الثابتة درجة الح اررة هي:

* تجميد المكون النقي  Feعند 1538°C
* تفاعل بيريتكتيكي عند

1431°C

* تحول تآصلي لل  Feعند
* تفاعل بريتكتيكي عند

)Fe(L) Fe(S

)Fe() + L  Fe(

Fe  Fe 1394°C

1173°C

Fe() + L  

* تجميد المكون النقي  Auعند Au(L) Au(S) 1064.4°C
*تجميد مباشر للسبيكة ( X 93.4%Auوزنا) عند X(L) X(S) 1033°C
* تحول تآصلي لل  Feعند 912°C
* تفاعل أوتكتويدي عند 861°C

Fe  Fe
Fe()  Fe() + 

 -2رسم منحنيات تغير الطاقة الحرة بداللة التركيز عند .T=1000°C


T = 1000°C
L

Gsol
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 -3منحنى تبريد السبيكة ( 20%Auوزنا).
)T(°C

20%Au
L
L +
L +  
 +L  

 +L

+
  Fe() + 

1431
1173

861

+

600
Fe + 
t

التركيب الطوري لهذه السبيكة عند .600°C

بتطبيق قاعدة الذراع نجد أن السبيكة عند  600°Cتتكون من خليط طوري هو :
   23%وFe  77%
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تجدر اإلشارة هنا إلا أن الطور  هو نوعان :
النوع األول :و يظهر كحبيبات مستقلة سيث يترست عند المسطح البيريتكتيكي و تقدر نسبة وجوده ب
 16.8%و كذلك بين  1173°Cو  861°Cو تقدر نسبة وجوده ب  1.7%وهذالنوع ال يساهم في
التفاعل األوتكتويدي.
النوع الثاني :يظهر عند المسطح األوتكتويدي و هو علا شكل رقائق متناوبة مع الطور 

و تقدر نسبة وجوده ب .4.9%
سل التمرين 4
 -1رسم بيان اإلتزان:

* أوالً :نحسب التركيب الوزني للمركب الوسيطي  A2B3بإعتبار أن الكتلة الذرية ل  Bهي

ضعف الكتلة الذرية ل  Aنجد أن نسبة  Bفى  A2B3هي:
 B = 75%وزنا

 -ينصهر المركب الوسيطي  A2B3عند  ،1230°Cو هذا معناه أنه ينتج عن تجميد مباشر

للسائل.

T°C
1980

L

1600
a
b

1300°C



1230°C
1000°C
C



800°C

c


800

650°C

600°C

d

300°C

e




B

A2B3

XB

50
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Xo

A

* ثانياً :تحدد على محور درجة الح اررة التحولين التآصليين عند  800°Cو 1150°Cللعنصر

النقي  Aو الذي ينصهر عند . 1980°C

 -ينصهر العنصر  Bعند  800°Cو له ذوبانية مهملة في الحالة الجامدة ،و هذا معناه أن

المسطح األوتكتيكي عند  650°Cيمتد من  ( 75%Bالمركب الوسيطي) إلى (100%Bالمكون
النقي).

* ثالثاً  :يحتوي هذا البيان على خمس مسطحات ت وافق خمس تفاعالت ثابتة درجة الحرارة
حسب نص التمرين ،و بعد تمثيل كل ماسبق نحصل على بيان اإلتزان التقريبي السابق .

 -2وصف التحوالت الطورية التي تحدث لسبيكة (  )Xoتحتوي على  31 %Bوزنا عند
التبريد من  1611°Cإلى .1 °C

* تَكون السبيكة  Xoمستقرة فى الطور السائل عند  ، 1600°Cيبدأ تجميد الطور الجامد
 عند ا لنقطة  aترتفع نسبة هذا الطور مع إنخفاض درجة الح اررة على حساب الطور
السائل .عند النقطة ( bأي  )1300°Cيتحقق التفاعل البيريتكتيكي ليترسب نتيجته الطور
الجامد  وفق المعادلة التالية :
)  ( 15%B



) L ( 35%B ) +  ( 8%B

أما أدنى المسطح البريتكتيكي فتحتوي السبيكة على الطور والطور السائل الزائد الذي لم يدخل
التفاعل.

* يمكن مالحظة أن بين النقطتين  bو  cترتفع نسبة الطور  على حساب الطور السائل عند
إنخفاض درجة الح اررة ،وعند المسطح األوتكتيكي (أي عند  )1000°Cيتحقق التفاعل

األوتكتيكي ( حيث يدخل الطور السائل كله التفاعل) ويترسب نتيجته الطور و الطور  وفق
المعادلة التالية:

) L ( 55%B )   ( 60%B ) +  ( 25%B

يوجد ،في حقيقة األمر ،نوعان من الطور  أحدهما ناتج عن التفاعل األوتكتيكي )  ) eutو
اآلخر لم يدخل التفاعل أي الذي ترسب عند المسطح البيريتكتيكي ويمكن تمييز األختالف بينهما
عند فحص البنية المجهرية بإستعمال المجهر الضوئي.

أما أدنى المسطح األوتكتيكي فتحتوي السبيكة على الطور ( بنوعيه) والطور  الذي نتج عن
التفاعل األوتكتيكي( .(eut
* بين النقطتين  cو  dتتغير نسبة الطورين  و مع إنخفاض درجة الح اررة .يتحقق التفاعل
األوتكتويدي بين األطوارالجامدة  و  و  عند  600°Cوفق التفاعل التالي:
)  ( 12%B )   ( 5%B ) +  ( 65%B

* تتغير نسبة الطورين  و مع إنخفاض درجة الح اررة بين النقطتين  dو  . eيتحقق التفاعل
البيريتكتويدي بين األطوارالجامدة  و  و  عند  300°Cوفق التفاعل التالي:
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)  ( 3%B ) +  (66%B)   ( 40%B

* تتكون السبيكة ،عند درجة ح اررة أدنى  (300°Cو حتى  )0°Cمن الطور  ، الذي لم يدخل
التفاعل ،و الطور  الناتج من التفاعل البريتكتويدي بينما يختفي الطور  ألنه ساهم كله في
التفاعل.

 -3النسبة الطورية التي تترسب مباشرة أعلى و أدنى كل درجة ح اررة يحدث عندها تفاعل.

تحسب النسبة الطورية بتطبيق قاعدة الذراع.

تتكون السبيكة أعلى المسطح البيريتكتيكي مباشرة من:

L = (30-8) /(35-8)  81.5%
  18.5%
تتكون السبيكة أدنى المسطح البيريتكتيكي مباشرة من :

L = (30-15) /(35-15)  75%
  25%
إذن يمكن أن نستنتج مقدار السائل (  ) Lpالذي ساهم ،مع الطور  ، لتحقيق التفاعل

البيريتكتيكي:
Lp = (81.5 – 75)% = 6.5%
كما يمكن أن نتأكد من نسبة ناتج التفاعل البيريتكتيكي و هو الطور:
= + Lp =(18.5 +6.5)% = 25%

بنفس الطريقة يمكن أن نتأك د من نسبة ناتج بقية التفاعالت .

* تتكون السبيكة أعلى المسطح األوتكتيكي مباشرة من:

= (55-30) /(55-25) 83.3%
L  16.7%
هذه هي نسبة السائل األوتكتيكي )الذي يحتوي على . (55%B

تتكون السبيكة أدنى المسطح األوتكتيكي مباشرة من :

= (60-30) /(60-25)  85.7%
  14.3%
* تتكون السبيكة أعلى المسطح األوتكتويدي مباشرة من:
= (65-30) /(65-12) 66%
 34%
تتكون السبيكة أدنى المسطح األوتكتويدي مباشرة من :
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= (65-30) /(65- 5) 58.3%
  41.7%
* تتكون السبيكة أعلى المسطح البيريتكتويدي مباشرة من:
= (66-30) / (66- 3)  57%
 43%
تتكون السبيكة أدنى المسطح البيريتكتويدي مباشرة من:
= (40-30) /(40- 3)  27%
  73%
* تتكون السبيكة عند  0°Cمن:
= (35-30) / 35  14.3%
  85.7%
عند مقارنة نسبة األطوار بين المسطح البريتكتويدي و درجة الح اررة  ،0°Cنالحظ أن نسبة
الطور  قد إنخفضت بينما نسبة الطور  قد إرتفعت عند درجة الح اررة  0°Cو هذا يؤكده
بيان األطوار.
سل التمرين 5
 -1ي عتبر محور الف واصل هو محور التركيز الوزني ومحور التراتيب هو محور درجة
الح اررة  .ت حدد درجات الحرارة إلنصهار المكونين النقيين الذهب (  )Auو البزموت ()Bi
على البيان .

T°C
1065
1111

Au+L

L

611
375°C Au2Bi

68%

272°C

240°C

L + Bi

Au2Bi + L
Au+ Au2Bi
200

Au2Bi + Bi
Bi

82%

34% 67

Au

يكون  Auمع  Biمركب وسيطي  Au2Biعند  ( 34% Biوزنا)  .يظهر هذا المركب عن
طريق تفاعل بيريتكتيكي عند  375°Cو عن تفاعل أوتكتيكي عند  240°Cمن أجل التركيز
الوزني . 82%Bi
و بإعتبار أن  Biو  Auغير قابلين للذوبان في الحالة الجامدة فإن المسطح البيريتكتيكي

يمتد حتى المكون النقي  ، Auو المسطح األوتكتيكي يصل إلى المكون النقي .Bi

يرسم بيان األطوار ل  Au-Biالموافق للمعطيات السابقة كما في الشكل السابق .
 -2إعطاء منحنيات تغير الطاقة الحرة بداللة التركيز من أجل:
 T = 250°CوT = 375°C

بإعتبار أن درجة الح اررة  T = 375°Cهي درجة ح اررة المسطح فإن المماس المشترك يمثل
إتزان ثالثة أطوار  Lو  Au2Bو.Au

نالحظ إستقرار الطور السائل لبعض السبائك عند  T= 250°Cهي درجة ح اررة أعلى من

درجة ح اررة المسطح األوتكتيكي و بالتالي يمكن أن نستعمل المماس المشترك لتحديد مجموعة
السبائك التي تنفصل عندها األطوار.
إذن يمكن تمثيل منحنيات تغير الطاقة الحرة بداللة التركيز بالشكلين التاليين:

T= 250°C

Gsol
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T= 375°C

Gsol

سل التمرين 6

يكون النحاس ) (Cuمع المغنزيوم ) (Mgمركبين وسيطيين هما Mg2Cu () :و ).MgCu2(
ينصهر المركب  عند  568°Cو المركب  عند 830°C
يرسم بيان اإلتزان .Mg-Cu

أوالً :يتمثل بيان اإلتزان فى تغيير درجة الح اررة بداللة التركيز (تركيز وزني)  .XMgنحدد عليه
درجة ح اررة إنصهار المكونيين النقيين  Mgو  Cuو هما على التوالي  650°Cو .1083°C

ثانياً :نحسب التركيب الوزني للمركبين الوسيطيين  و و هما على التوالي:
XMg ()= 2 (24.312)/[2 (24.312 + 63.54] = 43.35%
XCu ()= 100-43.35=56.65%
و بنفس الطريقة نجد:
XCu ()= 2 ( 63.54) /151.612=83.39%
ثالثا ًً :تتجمد السبائك التالية (أي  90.3%Cuو  X1و  ) X2عند درجات ح اررة ثابته و هذا معناه
أن هذه السبائك من جهة تنصهر عند درجة ح اررة ثابتة و من جهة أخرى هي سبائك أوتكتيكية.

السبيكة األوتكتيكية التي تركيزها  90.3%Cuوزنا تتجمد عند  722°Cلتعطي أدنى المسطح
األوتكتيكي خليطا طوريا جامدا هو  و بنسبة طورية وزنية  m/m= 0.98أي أنه يمكن

تحديد تركيز السبيكة ( X0أي تركيز الطور  من  ) Cuبتطبيق قاعدة الذراع كما يلي:
83.4

%Cu
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90.3

X0

و منه

m 90.3  83.4

 0.98
m
X 0  90.3

X 0  97.34%

و بنفس الطريقة يمكننا أن نحسب نسبة  Cuفى السبيكتين  X1و . X2

56.65

X1


83.4

%Cu

83.4  X 1
 2.1
X 1  56.65

m



m

X1  65.28 %



Mg
X2

56.65

%Cu

0  X2
 1.13
X 2  56.65



m
m Mg

X 2  30.03 %

1200°C
1083°C

L
830°C
800°C
722°C
568°C

650°C

552°C
X1

485°C


X2
Mg

X0

80

60




400°C

40

20

Cu

XMg

و بتحديد تركيز هذه السبائك من النحاس يمكن رسم بيان اإلتزان التقريبي للسبائك الثنائية .Cu-
Mg
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)T(°C

25%Sb

سل التمرين 7
يجب مالحظة أن التراكيز هي تراكيز

614

وزنية و من الواضح أن درجة ح اررة

إنصهار الفضة النقية هي
.) Sb=0%( 961°C

562

 -)1منحنيات التبريد:
* السبيكة X1 = 25%Sb
يبدأ ترسيب الطور الجامد (التحول

الطوري ) لهذه السبيكة عند

614° C

135
)t(sec

ويتوقف عند 562°Cليبدأ مباشرة ظهور المسطح و الذي يدل على وجود تفاعل .يمتد هذا
المسطح على فترة زمنية تقدر ب  .135 secلم يسجل أي تحول طوري آخر أدنى المسطح .و

بالتالي يمكن تمثيل منحنىالتبريد لهذهالسبيكة بالشكل المقابل.
* السبيكة X2 = 45%Sb

تمتاز هذه السبيكة بعدم وجود أي تحول طوري ( ترسيب أي طور جامد) قبل مسطح التفاعل

الذي يظهر عند  .483°Cمن الواضح أن هذه السبيكة هي سبيكة أوتكتيكية ،وأدنى المسطح
مباشرة يترسب طوران جامدان
نتيجة التفاعل األوتكتيكي .يمتد
هذا المسطح على فترة زمنية

)T(°C

45%Sb

تقدر ب365 secلم يسجل أي

تحول طوري آخر أدنى المسطح.
تجدر اإلشارة هنا إلى أن منحنى

تبريد هذه السبيكة يشبه فى شكله

483

العام منحنى تبريد األجسام النقية
و أن المسطح األوتكتيكي يستمر

فى الظهور عند نفس درجة الح اررة

لكل السبائك التى تركيزها أعلى من
 45%Sbو هي سبائك فرط أوتكتيكية.

365
)t(sec
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و بالتالي يمكن تمثيل منحنى التبريد لهذه السبيكة بالشكل األعلى.
* المكون X3 = 100%Sb
حسب التركيب الوزني من الواضح أنه لدينا المكون النقي  Sbو ليس سبيكة.

يترجم منحنى تبريد هذه المكون بظهورمسطح عند درجة ح اررة ثابتة يحدث عندها إتزان الطور

السائل مع الطور الجامد ألن درجة ح اررة المسطح  631°Cو هي درجة ح اررة إنصهار المكون

النقي  .Sbو بالتالي يمكن تمثيل منحنى التبريد لهذا المكون بالشكل التالي.

)T(°C

100%Sb

631

250
)t(sec

 -)2رسم و مناقشة بيان اإلتزان ل  Ag-Sbباإلعتماد على المعطيات السابقة.
لو نفرض أن:

 -السبيكة  27%Sbهي سبيكة أوتكتيكية (و المسطح يكون عند  560°Cحسب منحنى

التبريد) و بالتالي السبائك األقل تركي از هي هبط أوتكتيكية فمن المفروض أن تكون السبائك

األعلى تركي از ( أكبر من  )27%Sbسبائك فرط أوتكتيكية  .لكن من السهولة مالحظة أن
منحنى تبريد هذه السبائك األخيرة ،قد وضح ظهور مسطح آخر عند  480°Cيختلف عن
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المسطح األول و هذا معناه وجود تفاعل ثان .إذن هذه السبيكة ليست أوتكتيكية و بالتالي
المسطح ليس بمسطح لتفاعل أوتكتيكي.
 -السبيكة  27%Sbهي طور أو مركب وسيطي ( منحنى التبريد يأكد ذلك)  ،إذن يوجد

إحتماالن لظهوره :إما يتجمد مباشرة من السائل ( منحنى التبريد يأكد مرة أخرى ذلك) أو أنه
ينتج عن تفاعل بيريتكتيكي و منحنيات تبريد السبائك األقل تركي از من  27%Sbتوضح

ذلك .إذن يمكن أن نستنتج أن هذه السبيكة هي مركب وسيطي ناتج عن تجميد مباشر
للسائل و في نفس الوقت ناتج عن تفاعل بيريتكتيكي  ،مع مالحظة أن المسطح يحتوي على

نقطتين فقط إلنطباق نقطة المركب الوسيطي على نقطة تركيز السائل (أي أنه مسطح

بنقطتين فقط).

 -يمكن تحديد التركيب الكميائي التقريبي لهذا المركب الوسيطي  AgmSbnبعد حساب

التركيز الذري ل  Agو  Sbكمايلي:

73
107.8
x
 0.75
73
27

107.8 120.2

y  1  0.75  0.25

و منه نجد:
 m= 3وn = 1
إذن المركب الوسيطي هو:
Ag3Sb
و يمكن التأكد من وجود و إستفرار هذا المركب.
 لتحديد حدود المسطحين نرسم مثلث :Tammannو يمكن تحديد حدود المسطحين بتمديد أضالع المثلثين حيث يتقاطع ضلع المثلث األول مع
المحور األفقي عند التركيز الموافق بالتقريب ل  15%Sbبينما يتقاطع ضلعا المثلث الثاني

عند المركب الوسيطي  Ag3Sbوالمكون النقي .Sb

يمكن أن نمثل بيان اإلتزان الموافق للسبائك الثنائية  Ag-Sbو فق المعطيات السابقة بالشكل
التالي:

)L(sec
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400

300

961°C

800

600

631°C
560°C
480°C

400

200

Ag

50

بيان اإلتزان
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XSb(%)

Sb

مالسظة:

عند مقارنة هذا البيان مع بيان اإلتزان الحقيقي ( الذي تم رسمه بإستعمال عدة طرق تجريبية و

المتوفر في المراجع) نجد أن الفرق األساسي يكمن فى وجود مسطح بيريتكتيكي عند 720°C
محصور بين  8%Sbو  ، 18.6%Sbهذا المسطح لم يظهر عند إستعمال منحنيات التبريد

السابقة (أي طريقة التحليل الحراري).

التمارين اإلضافية
تمرين 1

ورثت عن جدتك إناء ذهبيا و وضعت  ،فى أحد األيام ،بداخله محلوال منظفا .و كم كانت
دهشتك كبيرة عندما الحظت أن الوعاء الذهبي قد أخذ لونا " أخض ار " .و بعد إستعمالك للعدسة
المكبرة الحظت أن المحلول المنظف قد تفاعل مع الوعاء الذهبي و ظهر بوضوح وجود طورين

مختلفين .و نتيجة لهذه المالحظات تولد لديك شك فظيع على أن الوعاء ال يتكون من الذهب
النقي.

و كم كان األمر محزنا عندما قام أحد أصدقائك بتحليل سريع للوعاء فى المجس

األلكتروني الذي أعطى النتائج التالية:

 Cu = 60 % atو

 Zn = 40 % atوAu < 0.001 %at

بفرض أن الوعاء فى حالة اإلتزان الترموديناميكي ( و لم يكن هو حالة الجدة ) المطلوب:
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 -1نقل على بيان األطوار  Cu-Znالتركيب الكميائي للوعاء.
 -2ما هي المكونات الطورية الوعاء.

 -3أعط التركيب الكميائي التقريبي لألطوار ( أو الطور ) المكونة للوعاء.
 -4أحسب النسبة الطورية للمكونات.
تمرين 2

يعطي بيان اإلتزان لسبائك ثنائية  Bi-Pbبالشكل التالي:
 -1أرسم منحنى السائل و منحنى الصلب ( الجامد ).

 -2حدد نوعية األطوار المكونة لكل مجال لبيان اإلتزان.
 -3عرف مختلف التفاعالت الثابتة درجة الح اررة.

 -4أعط منحنى تبريد السبيكة التي تحتوي على  32%Biوزنا  ،و صف التغيرات البنيوية التي
تط أر عليها إبتداءا من الطور السائل إلي درجة الح اررة .-50°C
 -5أرسم تغير منحنيات الطاقة الحرة بداللة التركيز عند  250°Cو  125°Cو درجة الح اررة
العادية.
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 -6أحسب النسبة الطورية(للسبيكة السؤال )4عند.-50°C

تمرين 3

يعطي بيان اإلتزان لسبائك ( المغنيزيوم  -يتريوم )  Mg-Yالمميزات التالية:

* مركبات وسيطية هي  Mg5Yو Mg5Y2و  MgYال يمكن لهذه المركبات إذابة  Mgو .Y
* يذوب Yفي  Mgفي الحالة الجامدة ليكون محلوال جامدا  .تقدر ذوبانية  Yفى 

عند  200°Cب .3%

* يذوب  Mgفى Yالجامد ليكون محلوال جامدا  .تكون ذوبانية  Mgفي  عند  200°Cمهملة.
يكون  Mgو Yأعلى  775°Cالمحلول الجامد .
* َ
* يحقق بيان األطوار التفاعالت التالية:

التفاعل األوتكتيكي عند  ( 13%Y ) + Mg5Y : 565°C

L ( 26%Y ) 

التفاعل البيريتكتيكي عند : 605°C

L ( 36%Y ) + Mg5Y2  Mg5Y

التفاعل األوتكتويدي عند : 775°C

 ( 89%Y ) 

) MgY +  ( 97%Y
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التفاعل البيريتكتكي عند : 780°C
التفاعل البيريتكتيكي عند : 935°C

Mg5Y2
MgY



L ( 56%Y ) + MgY

L ( 75%Y ) +  ( 85% ) 

لقد تم إستغالل هذا البيان حتى  1000°Cفقط و عند درجة الح اررة هذه تكون األطوار المتزنة
هي:

)  ) L , 76%Yو )  ( , 86%Y, 92%Yو ) . (,99%Y

المطلوب:

 -1رسم بيان األطوار لهذه السبائك ( تراكيز وزنية ) وفق المعطيات التالية:
ررة عند الترتيب و تتغير من  200°Cإلى  1000°Cبسلم 2Cm = 100°C
 -درجة الح ا

 التركيز الوزني عند الفاصلة  0%Yعند المبدأ و 100%Yالنهاية الحدية وبسلم .2Cm = 10%T g =650°C

M g =24.3

MY = 88.91

 -2عرف كل مجاالت البيان.
 -3ما هي النسب الوزنية لألطوار المكونة للسبيكة  15%Yعند  575°Cو .400°C
تمرين 4

يكون الرصاص ) (Pbمع الذهب ) (Auمركبين وسيطيين هما Au2Pb () :و )AuPb2(
َ
ويترسبان عند  418°و  254°Cعلى التوالي .تتجمد السبيكة ذات التركيز ( 15% Auوزنا) عند

 250°Cلتعطي خليطا طوريا يتكون من  Pbو .تعطي السبيكة ذات التركيز ( 60% Auوزنا)

نسبتين وزنيتين هما  mAu / mL= 0.13عند  418°Cو  m / mL= 6عند . 254°C
 TAu = 1064°Cو  TPb = 327°Cو  MAu = 197.و MPb= 207

المطلوب رسم بيان اإلتزان .Pb-Au
تمرين 5
نعتبر بيان اإلتزان . Al-Zn
 - Iعين مختلف مجاالت البيان.

 -1أرسم منحني السائل و منحني الجامد.
 -2ماهي التفاعالت الثابتة درجة الح اررة.

 -IIصف تجميد سبيكة تحتوي على  5gمن  Alإبتداءا من  .700°Cيجب تحديد نوعية
األطوار و تركيبها الكميائي و نسبتها عند إجتياز كل حد من حدود مختلف المجاالت.

 -1أعط البنية المجهرية الممكنة لهذه السبيكة عند درجة الح اررة العادية.
 -2أعط منحني تبريد هذه السبيكة.
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 -IIIأدرس( نفس أسئلة الجزء  ) IIسبيكة تحتوي على  40gمن .Al
 -IVتبرد السبيكة األخيرة ( الجزء  ) IIIتبريدا مفاجئا إبتداءا من  400°Cإلي درجة الح اررة
العادية .نحقق ،بعد ذلك ،مخطط أشعة  Xلهذه السبيكة بإستعمال خط  Kللنحاس.
 عين الخطوط التي تظهر ( الخطوط الستة األولى فقط ). -Vأرسم منحنيات تغير الطاقة الحرة  Gsolبداللة التركيز ل  Znعند:

 T1= 500°Cو  T2 = 400°Cو  T3 = 300°Cو  T4 = 200°Cمع العلم أنAl :
)(CFC

تمرين 6
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تم الحصول على منحنيات التبريد لسبائك  Ca-Mgضمن نفس الشروط ( وزن كل سبيكة
 )100gأعطت هذه المنحنيات النتائج التالية:
)L(mm

)T2 (°C

12
16
10
5
5
9
14
16
8

520
525
520
525
526
457
464
460
457
453

)Ca(%) T1 (°C
2
645
11.4
577
20
557
30
650
40
710
50
725
55.2
723
60
709
65
664
73
600
83.6
495
92
650

مع العلم أن  T1 :و  T2هما على التوالي درجتا ح اررة بداية و نهاية التحول الطوري و  Lهو
و

طول مسطح منحني التبريد و TCa = 851°C

C°651 =TMg

و

MCa = 40

و

MMg = 24.3

 -1أرسم بيان اإلتزان .Mg-Ca
 -2ناقش الموضع األعظمي للبيان ،و ما هو التركيب الكميائي الموافق لهذا الموضع .ما هي
أجزاء البيان التي تتطلب المناقشة.
تمرين 7

نعتبر بيان اإلتزان للسبائك . Fe-S

حررة ثابته.
 -1ما هي التفاعالت التي تتم عند درجة ا

 -2نعتبر سبيكة تحتوي على  0.13% Sوزنا .أعط منحني تبريد السبيكة من  1600°Cإلي درجة
الح اررة العادية .ما هي التغيرات البنيوية التي تط أر على السبيكة خالل عملية التبريد.

 -3أرسم منحنيات تغير الطاقة الحرة بداللة التركيز من أجل  T1و  ( T2من إختيارك) و
.989°C
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بيان األطوار Fe-C
ملخص:

يتكون هذا البيان من عنصرين متباينين فى الخواص الفيزيائية و الكميائية هما الحديد (  ) Feو

الغرافيت ( أو الكربون .) C

* يتمتع الحديد النقي بتحولين تآصليين:
 -يتبلور الحديد عند درجة ح اررة أقل من  912°Cفى بلورة من نوع  C.Cو يعرف بالحديد 

)  ، (Feو أعلى  912°Cفإنه يتبلور فى بلورة من نوع  C.F.Cهو الحديد .) Fe ( 
 يتبلور الحديد  ) Fe( مرة أخرى عند درجة ح اررة أعلى من  1394°Cفى بلورة من نوع C.Cو يعرف بالحديد .) Fe ( 

يمتاز الحديد بكونه مغناطيسي عند درجة ح اررة أقل من درجة ح اررة  Curieو تساوي 770°C

و يفقد مغناطيسيته أعالها و ينصهر عند .1535°C
* يتبلور الغرافيب فى بلورة سداسية ،و ينصهر فى جوار .2940°C

يكون الكربون مع الحديد مركت وسيطي كربوني هو السيمنتيب (  ،) Fe Cالذى يتبلور على
ّ
3
شكل معيني مستقيم و ينصهر عند  1227°Cو يحتوي على  6.69 %Cوزنا .إلن من أجل
 Fe3C 100%يوجد  ( 6.69 %Cوزنا ) .وهو مغناطيسي أدنى  ( 210°Cدرجة ح اررة
 Curieللسيمنتيت ).

* يوجد نوعان من بيان اإلتزان  Fe-Cو  ،Fe-Fe3Cو من الواضح أن بيان اإلتزان األول

هو أكثر إستق ار ار من الثاني ألن السيمنتيت يمكنه أن يتفكك إلى حديد و غرافيت عند التسخين.
لكن يجب اإلشارة إلى أن السيمنتيت يبقى مستق ار عند درجة الح اررة العادية.

* يكون الحديد  و  و  مع الكربون فى الحالة الجامدة محاليل إنغراسية بينية هي على

التوالي الطور  ( الفريت  )و الطور  ( األوستنيت أو كذلك  ) Aو الطور  ( الفريت 

أو كذلك  .) Fتتغير نسبة ذوبانية الكربون فى كل طور مع درجة الح اررة كما يوضحه الشكل
العام لبيان اإلتزان

( الشكل .)1

* ُيوجد ثالثة مسطحات ثابتة درجة الحرارة:

المسطح البريتكتيكي عند  1495°Cحيث يتحقق التفاعل العكوس التالي:0.09 + L0.5
0.18
-المسطح األوتكتيكي عند  1148°Cحيث يتحقق التفاعل العكوس التالي:
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L eut

 eut + Fe C eut
3

يقدر مقدار األستنيت األوتكتيكي (  ) eutو السيمنتيت األوتكتيكي (  ) Cmeutب:
eut
Cm = 48 %
eut

 = 52 %
 المسطح األوتكتويدي عند  727°Cحيث يتحقق التفاعل العكوس التالي:’ eut
’ eut’ + Fe C eut
3

ًيسمى هذا الخليط الطوري ( الناتج عن التفاعل األوتكتويدي ) بالبرليت (او كذلك .)P
ًيقدر مقدار الفريت األوتكتويدي ( ’ ) eutو السيمنتيت األوتكتويدي (’ ) Cmeutب:
eut’ = 88.7 %
Cmeut’ =11.3%
* يسما المنحنا  DEمنحنا ترست السيمنتيب األولي ( .)CmI
* يسما المنحنا ’ SEأو كذلك  Acmمنحنا ترست السيمنتيب الثانوي ( .)CmII
* يسما المنحنا  VFeمنحنا ترست السيمنتيب الثالثي ( .)CmIII
تطلق ،بعض الكتب ،إسم السيمنتيب الحر على هذه األنواع للسيمنتيت

* يسمى المنحنى ’ jEبالخط  A 3و يمثل الحد الفاصل بين المنطقتين  و   + أو درجة
ح اررة نهاية ( أو بداية ) التحول الطوري  و تتغير مع تركيز الكربون.

* يسمى الخط  A 1المسطح األوتكتويدي (  ) 727°Cو يمثل درجة ح اررة بداية ( أو نهاية )
التحول الطوري  و هي ثابتة و ال تتغير مع تركيز الكربون غير أنها تتغير عند إضافة
عناصر معدنية أخرى.

مالسظة:
 -ليس للتفاعل البيريتكتيكي أهمية صناعية بسبب إستقرار الحديد  عند درجات ح اررة منخفضة

و الذى له نفس خصائص الحديد  المستقر عند درجات ح اررة عالية ،و فى بعض األحيان
يستعمل بيان اإلتزان المختصر حيث يلغى فيه التفاعل البيريتكتيكي.
 -يقسم بيان اإلتزان إلى:

الحديد الزهر و هي السبائك التى تركيزها من الكربون أكبر من  2.11%وزنا
( أي  )2.11% C<X < 6.69ويصنف إلى حديد زهر فرط أوتكتيكي و هبط أوتكتيكي.
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الفوالل هي السبائك التى تركيزها من الكربون محدودا ب  X%وزنا حيث:
 0.02 % C< X< 2.11% Cو يصنف بدوره إلى فوالذ فرط أوتكتويدي و هبط أوتكتويدي.

Fe - C
Fe - Fe3C

0.18
L
0.5

1538°
0.09

 1495°
P
H
1394°

1538°
1495°

L
1227°
D
L + Fe3C
F

H P
1394°

+L
E
4.3
0



S 2.1 1148°
1



912°

 + Fe3C

’+  E
727°

0.77


 + Fe3C

6.69
Fe3C

V

 % Cوزنا

Fe
J912°


’E

727°
0.77

+
V



 + Fe3C

شكل1

Fe
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0.02

J

التمارين المقترسة
تمرين 1

لنعتبر العينات التالية:
 -حديد نقي.

 -فوالذ يحتوي على  0.3%Cوزنا.

 فوالذ يحتوي على  0.77%Cوزنا. -فوالذ يحتوي على  1.2%Cوزنا.

أرسوم البنيوة المجهريوة عنود درجوة الحو اررة العاديوة التوى توم التعورف إليهوا بواسوطة المجهور الضووئي
بعوود صووقل و تنموويش سووطوحها بواسووطة محلووول النيتووال .يجووب وصووف آليووة ترسوويب كوول طووور و

زت البنيوية لكل عينة بفرض أن كل عينة تم تبريدها تبريودا بطيئوا إبتوداء مون 1100°C
تحديد الممي ا

َ

إلى درجة الح اررة العادية.
تمرين 2

تتجمد سبيكة وفق بيان اإلتزان  Fe-Fe3Cو تحتوي علي  80%من .Fe3C

 -1أحسب نسبة الكربون في هذه السبيكة أي نوع من السبائك هي.

 -2أحسب مقدار السيمنتيت االوتكتيكي ) ( Cmeutو األوتكتويدي ) ‘. (Cmeut
 - 3ما هو مقدار السيمنتيت عند درجة الح اررة العادية.
 -4نالحووظ اإلخ ووتالف بووين مق وودار الس وويمنتيت الس وؤال  3و مجم وووع السوويمنتيت ف ووي السو وؤال .2
وضح مصدر هذا اإلختالف.
تمرين 3

نعتبر سبائك  Fe-Cالتي تم تجميدها وفق بيان اإلتزان .Fe-Fe3C
 -1نعتب وور س ووبيكتين مختلفت ووين تحت وووي األول ووى عل ووى  x%Cو الثاني ووة عل ووى  y%Cو عل ووى نف ووس
النسبة من المركب اآلوتكتيكي .أوجد العالقة بين  xو . y

 -2ماهي السبيكة التي تحتوي على  40%من السيمنتيت الحر ).( Cmlib

 -3ما هي نسبة الفريت في هذه السبيكة ( السؤال ) 2عند درجة الح اررة العادية.
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تمرين 4

نعتبر سبيكة حديود زهور هوبط أوتكتيكوي  ،فوي بيوان اإلتوزان  ، Fe-Fe3Cو تحتووي علوي  50%مون
األوتكتيك.

 -1أحسب نسبة الكربون في هذه السبيكة.
 -2أعط منحنى تبريد السبيكة إبتداءا من الطور السائل إلى درجة الح اررة العادية .
 – 3أعط البنية المجهرية للسبيكة عند .727°C +

 - 4ما هو نوع السيمنتيت الحر و ما مقداره في هذه السبيكة عند درجة الح اررة العادية.

 -5ماهي نسبة الفريت و السيمنتيت عند درجة الح اررة العادية .كيوف يتووزع الكربوون فوي مختلوف
أنواع السيمنتيت .بين أن مجمووع هوذا التوزيوع يعوادل نسوبة الكربوون فوي هوذه السوبيكة ( السوؤال 1
).
تمرين 5

تعطووى الكتلووة الحجميووة للحديوود النقووي و للمركووب الكربوووني للحديوود ( السوويمنتيت) عنوود درجووة الح و اررة
العاديوة علوى التووالي ب 7.87 Mg/m3 :.و  . 8.15 Mg/m3المطلووب حسواب نسوبة الفريوت و

المركب الكربوني في البرليت).(P
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سل التمارين المقترسة
سل التمرين 1
تم تبريد العينات إبتداءا من  1100°Cإلى درجة الح اررة العادية تبريدا بطيئا.
العينة 1

حديود نقوي و هوذا معنواه أن العينوة تتكوون مون ذرات الحديود  ( Fe ) فقوط عنود درجوة الحو اررة

العادية وتكون بنيتها المجهرية من الشكل .2-a
العينة 2

عبارة عن فوالذ أي سوبيكة  Fe-Cتحتووي علوى  0.3%Cوزنوا فهوي إذن فووالذ هوبط أوتكتويودي.

تتكووون بنيتهووا المجهريووة ،وفووق بيووان اإلت وزان ،موون حبيبووات الطييور الفريتييي

 الووذي ترسووب قبوول

التفاعوول األوتكتويوودي ( المسووتقل) و البرليييب  ( Pاألوتكتويوود ) الووذي يتكووون بوودوره موون الطووور

الفريتووي  و السوويمنتيت  .Fe3Cيكووون تنوووي و نمووو الطووورين األوتكتيكيووين بصووورة متزامنووة و
يظه وران علووى شووكل رقووائق متناوبووة ل  و

 Fe3Cعنوود  ( 727°Cالشووكل  .(1-bتعتموود آليووة

تك وووين ه ووذه البني ووة أساس ووا علىإنتش ووار ذرات الكرب ووون ،خ ووالل عملي ووة تبري وود األس ووتنيت ،م وون ح وودود
حبيبات األستنيت إلوى قلوب الحبيبوات .يوؤدي هوذا اإلنتشوار إلىإنخفواض تركيوز الكربوون عنود حودود
الحبيبات و إرتفتعه فىي قلب الحبيبات فتظهر بذلك الفريت الفقيرة من الكربون عند حودود حبيبوات
األوستينيت (سابقا) و تتكون البرليت عند  727°Cفي قلب حبيبات األوستينيت (سابقا).

العينة 3

عبوارة عون فووالذ أي سوبيكة  Fe-Cتحتووي علوى  0.77%Cوزنوا  ،فهوي إذن فووالذ أوتكتويودي .

تتكوون بنيتهوا المجهريوة وفوق بيوان اإلتوزان مون 100%برليوت  ( Pاألوتكتويود ) أي مون الطوور

الفريتووي  الووذي يحتوووي علووى  0.02%Cوزنووا و السوويمنتيت  .Fe3Cيظهوور الطووورين علووى شووكل
رقائق متناوبة ( الشكل (2-c
العينة 4

عبارة عن فوالذ أي سوبيكة  Fe-Cتحتووي علوى  1.2%Cوزنوا  ،فهوي إذن فووالذ فورط أوتكتويودي.

تتكون بنيتها المجهرية وفق بيان اإلتزان من البرليت  ( Pاألوتكتويد ) و السيمنتييت الثانوي
)

II

 (Cmالووذي ترسووبت أعلووى المسووطح األوتكتويوودي عنوود حوودود حبيبووات األوسووتنيت  . أمووا

السويمنتيت الثالثوي فيترسووب علوى رقووائئق السويمنتييت األوتكتويوودي ويوتم بووين  727°Cو 25°Cو
نسبة وجوده ضئيلة جدا و ال يمكن مشاهدتها بالمجهر الضوئي(الشكل .(-d

87


FeP
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b

CmII

P

P

d

c

شكل 2

سل التمرين 2

تحتوي سبيكة حديد زهر على .80%Fe3C

 -1بإعتبار أن السيمنتيت تحتوي على موا يعوادل  6.69%Cوزنوا  ،تكوون نسوبة الكربوون ( وزنوا)

فى هذه السبيكة مساوية إلى :
C  80*6.69 5.36%
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إذن هي سبيكة حديد زهر فرط أوتكتيكية.

 -2سساب نسبة السيمنتيب األوتكتيكي ( :)Cmeut

يحس ووب ه ووذا الن وووع م وون الس وويمنتيت عن وود درج ووة حو و اررة ترس ووبه .له ووذه الس ووبيكة ال ووذي تحت وووي عل ووى

 5.36%Cيكون عند  1148°C - نوعان من السيمنتيت :السويمنتيت األوليي( ( (Cmو هوو

السيمنتيت ما قبل األوتكتيك) و السمنتيت األوتكتيكي ( .) Cmeut

تقدر قيمة  CmIعند  1148 °C+بإستعمال قاعدة الذراع (قاعدة المستقيمين المعكوسين):
Cm

X

6.69

5.36

L
%C
88

4.3

1

عند

 1148°C- لدينا:
Cm

X

6.69

5.36

5.36 - 4.3
 44.35%
6.69 - 4.3

Cm I 



%C

2.11

و منه:

5.36 - 2.11
 70.69 %
6.69 - 2.11

إذن:
2

Cm I  Cm eut 

Cmeu t = 26.34%

سساب نسبة السيمنتيب األوتكتويدي )’ (Cmeut
يحسب هذا النوع من السيمنتيت عند درجة ح اررة نهاية ترسبه اي عند . 727°C - 
عند درجة الح اررة  727°C+يوجد ثالثة أنواع من السيمنتيت :السيمنتيت األولي(  (CmIو

السمنتيت األوتكتيكي) ( Cmeu tوكذلك السيمنتيت الثانوي ( : (CmI I
Cm

X

6.69

5.36



%C

5.36 - 0.77
 77.53%
6.69 - 0.77

0.77

Cm I  Cm eut  Cm II 

و بتعويض  1و  2في العالقة السابقة يمكن إستنتاج نسبة السيمنتيت الثانوي( :(CmI I
CmI I = 77.53% - ( Cm I + Cmeut ) = 6.84%
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إذن يحسب السيمنتيت األوتكتويدي عند  727°C - و تكون نسبة السيمنتيت المترسب عند
درجة الح اررة هذه مساويا إلى:
Cm

X

6.69

5.36



%C

0.02

5.36  0.02
 80.06%
6.69  0.02

Cm 

ويستنتج السيمنتيت األوتكتويدي من العالقة التالية:
) Cm = Cm- (CmI + Cmeut + CmII
'eut

Cmeut' = 2.53%
 -3تكون نسبة السيمنتيت الكلي ) )Cmtotالمترسب عند درجة الح اررة العادية مساويا إلى:
Cm



X
5.36

%C

6.69

0.0

5.36  0.0
 80.12%
6.69  0.0

Cm tot 

يمكن إستنتاج مقدار السيمنتيت الثالثي الذي يترسب بين  727°Cو  25°Cمن العالقة التالية:
Cmtot = CmI+ Cmeut +CmII + Cm eut' +CmIII
و بالتعويض نجد:
= 0.06%

III

Cm

 -4اإلختالف بين مقدار السيمنتيت عند درجة الح اررة العادية (السؤال  ) 3أي  80.12%و
مقدار محموع السيمنتيت ( في السؤال  ) 2أي .28.87%

سبب اإلختالف هو ترسب السيمنتيت األولي عند  1148°Cوالسيمنتيت الثانوي عند 727°C
والسيمنتيت الثالثي عند درجة الح اررة العادية و مجموعهم يمثل السيمنتيت الحر (:)Cmlib
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Cmlib = CmI + CmII +CmIII = 44.35 % + 6.84% +0.06%= 51.25%
حيث يترسب السيمنتيت األولي بين درجة ح اررة بداية تنويه و  1148°C +على شكل

صفائح واسعة مستقلة .و السيمنتيت الثانوي يترسب بين درجة ح اررة بداية تنويه و هي

 727°C +على سكل ترسبات تتوضع على رقائق السيمنتيت

 1148°C - و

األوتكتيكي .أما السيمنتيت الثالثي فيترسب بين درجة ح اررة بداية تنويه و هي  727°C - و
درجة الح اررة العادية و يكون على شكل ترسبات متناهية الصغر تتوضع على الرقائق الرفيعة
للسيمنتيت األوتكتويدي و التي يمكن مشاهدتها بإستعمال المجهر اإللكتروني.
سل التمرين3

 -1نفرض أنه لدينا سبيكتين مختلفتين تحتوي األولى على  x%Cو الثانية على  y%Cو على
نفس النسبة من المركب اآلوتكتيكي  ،و هذا معناه أن إحدى السبيكتين هبط أوتكتيكية (مثال
 )x%Cو أخرى فرط أوتكتيكية (مثال  .) y%Cلنبحث عن العالقة بين  xو . y
Cm
6.69

y

4.3

%C

X



2.11

يحسب األوتكتيك للسبيكتين عند درجة الح اررة  1148°C +و يكون لدينا:

6.69  y
6.69  4.3
x  2.11
Eut x  
4.3  2.11
Eut  y   Eut x 
Eut  y  

و من هذه العالقة نستنتج العالقة بين  xو yو هي:

x = 8.01- 0.88 y

 -2لنبحث عن السبيكة التي تركيزها من الكربون هو  yو التي تحتوي على  40%من السيمنتيت
الحر ).( Cmlib
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يعرف السيمنتيت الحر بالنسبة لسبيكة فرط أوتكتيكية ( الحالة العامة) بالمقدار التالي:
Cmlib = CmI + CmII + CmIII = 0.40
و يمكن إستنتاج قيمته من العبارة التالية:
1

Cmlib

’

= 0.4 = Cmtot -Cmeut - Cmeut

حيث يحسب السيمنتيت الكلي )  ( Cmtotعند درجة الح اررة العادية بداللة  ( Yبفرض أنه ال

توجد ذوبانية للكربون في الحديد  عند درجة الح اررة العادية ) .لنحدد مراحل الحساب:
أوال :يحسب  CmIعند  1148°C+و تقدر قيمته بداللة  yب:
y  4.3
6.69  4.3

Cm I 

ثانيا :يحسب  Cmeutبداللة  yعند  1148°C - من العالقة التالية:
2

y  2.11
y  4.3

6.69  2.11 6.69  4.3

Cm eut 

ثالثا : :يحسب ’ Cmeutعند  727°C-و تقدر قيمته بداللة  yب:
3

y  0.02
y  0.77

6.69  0.02 6.69  0.77

Cm eut ' 

أخي ار تعوض العالقتان  2و  3في العالقة  1نجد قيمة المجهول الوحيد  yو هو من رتبة

 5.08إذن تركيز السبيكة من الكربون ( الفرط أوتكتيكية) هو:
y = 5.08%C

 -3يمكن حساب نسبة الفريت ) (Fوكذلك نسبة  Cmtotفي هذه السبيكة و عند درجة الح اررة

العادية من العبارة التالية:

F  6.695.08 24%
6.69

Cmtot = 76%

سل التمرين4

 -1لحساب نسبة الكربون في السبيكة هبط أوتكتيكية  xو التي تحتوي على  50%من
األوتكتيك ،نعتمد على قاعدة الذراع فنجد أن:
و منه:

Eut  x 2.11 0.5
4.32.11

x = 3.20%C
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 -2يوضح الشكل  3منحنى التبريد:

الحررة بداللة الزمن .يمكن
ا
يبين منحنى التحليل الحراري منحنى تبريد السبيكة و هو تغير درجة

مالحظة ترسب طور جديد و هو األوستنيت على حساب السائل أعلي  . 1148°Cتمثل درجة

الح اررة هذه درجة ح اررة التفاعل األوتكتيكي (الذي يظهر على المنحنى على شكل مسطح) .بعد
فترة زمنية يتم إستهالك كل السائل األوتكتيكي و بعدها تنخفض درجة الحرارة ليبدأ ترسب

السيمنتيت الثانوي ,ييتوقف هذا الترسب عند  . 727°Cدرجة الح اررة هذه هي درجة ح اررة

التفاعل األوتكتويدي حيث يتحول عندها األوستنيت إلى فريت و سيمنتيت أوتكتويدين .و مع

إنخفاض درجة الح اررة يمكن للسيمنتيت الثالثي (إن وجد) أن يترسب ،لكن اليمكن مالحظة
ترسبه على منحنى التبريد.
T
L
L + pro

L eut + Cmeut
1148°C
 + Cmeut+ CmII
’  eut ’+ Cmeut
727°C

 + Cmeut +Cmeut’ +
CmII +CmIII

t

شكل 3

Eut

 -3يمثل الشكل  4البنية المجهرية للسبيكة عند

pro

، 727°C+تتكون البنية المجهرية عند درجة

الح اررة هذه من:

 األستنيت بنوعيه األستنيت الذي ترسب قبل93

CmII

شكل 4



األوتكتيك (

pro

 ) و تظهر على شكل

تفرعات شجيرية و األوستنيت األوتكتيكي (

eut

متناوبة مع السيمنتيت األوتكتيكي ( .)Cm eut
 -السيمنتيت بنوعيه السيمنتيت األوتكتيكي (

eut

)

 ) Cmالذي ترسب عند  1148°Cو يبدو

كرقائق متناوبة مع األستنيت األوتكتيكي و السيمنتيت األثانوي (  ) Cm IIالذي ترسب

بين المسطحين (أي بين  1148°Cو  ) 727°Cعلى شكل ترسبات تتوضع على رقائق
السيمنتيت الرقائقي.

 -4أنواع السيمنتيت الحر و مقدارها في هذه السبيكة عند درجة الح اررة العادية .يوجد نوعان
من السيمنتيت الحر ،السيمنتيت الحر الثانوي و الثالثي.

 -حساب السيمنتيت الحر و هو مجموع السيمنتيت الثانوي و الثالثي فقط:

يحسب السيمنتيت الثانوي بين المسطحين  1148°Cو  727°Cو يقدر ب:
3.2  0.77
3.2  2.11

 17.2%
6.69  0.77 6.69  2.11
و يمكن أن نستنتج نسبة السيمنتيت األوتكتيكي من:
3.2  2.11
 23.8%
6.69  2.11

Cm II 

Cm eut 

و يمكن أن نستنتج كذلك نسبة السيمنتيت األوتكتويدي من:

3.2  0.02
3.2  0.77

 6.7%
6.69  0.02 6.69  0.77

Cm eut ' 

يحسب السيمنتيت الثالثي بين المسطح  727°Cو  25°Cو يقدر ب:
3.2
3.2  0.02

 0.13%
6.69
6.69  0.02

Cm III 

تقدر نسبة السيمنتيت الحر بالمقدار:

Cmlib = 0.172 +0.0013 = 17.33 %
 -5تقدر نسبة الفريت و السيمنتيت عند درجة الح اررة العادية ( بفرض أن ذوبانية الكربون في
الحديد معدومة) ب:
3.2
 47.8%
6.69

Cm tot 

F 52.2%
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و حيث أن السيمنتيت يحتوي على  6.69%Cوزنا فإن الكربون يتوزع في مختلف أنواع
السيمنتيت كما يلي:
Cm eut = 0.238 * 0.0669 = 1.59%
CmII = 0.172 *0.0669 = 1.15%
= 0.067 * 0.0669  0. 45%’Cmeut

Cm III= 0.0013 *0.0669 = 0.01%

من الواضج جدا أن مجموع الكربون في كل أنواع السيمنتيت يعطي نسبة الكربون في السبيكة و
الذي تم حسابه في السؤال األول وهو  3.2%Cوزنا.

التمرين 5
 -المطلوب حساب نسبة الفريت ) (XFو السيمنتيت (

 (XFe3Cفي البرليت.

يعبر عن الكتلة الحجمية للبرليت  pب:
Fe3C = XFe . Fe + XC . C
نعلم أن التركيز الوزني الكربون (  ) XCو للحديد النقي ( ) XFeعند درجة الح اررة العادية هما

بالتقريب على التوالي  0.067و .0.933المجهول في العبارة السابقة هو  Cبالتعويض نجد:
C= 12.05 Mg.m-3

من جهة أخرى لدينا العبارة التالية:
P = XFe . Fe + XC .  C

و بالتعويض نجد:
من جهة أخرى لدينا:

P = 7.90 Mg.m-3
P = X .  + XFe3C .  Fe3C

حيث عند درجة الح اررة العادية نعتبر أن ذوبانية الكربون في الحديد ضئيلة جدا و منه:
= Fe
و حيث أن
بالتعويض نجد:

XFe3C =1 - X
X = 88.9 % , XFe3C = 11.1 %
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تمارين إضافية
تمرين 1

عرف المصطلحات التالية:
الفوالذ ،الحديد الزهر ،الفريت (  ،) Fاألستنيت ( ،) Aالبرليت (  ،) Pالسيمنتيت ( .) Fe3C
تمرين 2

نعتبر السبائك  Fe-Cفي بيان االتزان .Fe-Fe3C

 -1صنف السبائك التي تحتوي على  5%و  25%و  50%و  70%وزنا من .Fe3C
 -2يتم تبريد هذه السبائك إبتداءا من  .T= 1300°Cأعط منحنيات تبريد كل سبيكة وفق بيان
اإلتزان .حدد مختلف األطوار الناتجة عن عملية التبريد في جميع مراحلها.

 -3أحسب كمية مختلف المكونات البنيوية لكل سبيكة عند  .T= 900°Cأعط البنية المجهرية
لكل سبيكة عند درجة الح اررة العادية .قارن بين مختلف البنى المجهرية .علل أسباب ظهور
هذه االختالفات و كيف تتم آلية ترسب مختلف األطوار.
تمرين 3

 -1تحتوي سبيكة على  40%من البرليت و  60%من الفريت .ما هو تركيز الكربون و
.Fe3C

 -2تحتوي سبيكة  Fe-Cعلى  90%من البرليت .ما هو تركيز الكربون في هذه السبيكة.

 -3إذا علمت أن الكتلة الحجمية للفريت و البرليت هي  7.86g/cm3و  7.83g/ cm3على
الترتيب أستنتج الكتلة الحجمية للسمنتيت.

تمرين 4

تحتوي سبيكة  Fe-Cعلى  30%من السيمنتيت األولي .تبرد وفق بيان اإلتزان .Fe-Fe3C
 -1حدد موضع هذه السبيكة على بيان اإلتزان .ماهي نسبة األوتكتيك في هذه السبيكة.
 -2ما هو تركيز الكربون في سبيكة ثانية لها نفس نسبة األوتكتيك للسبيكة األولى.
 -3أعط البنية المجهرية للسبيكتين .وضح اإلختالف بينهما.
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 -4نفس األسئلة السابقة لسبيكة تحتوي على  2.8 %Cوزنا.

تمرين 5
نعتبر الجملة .Fe-C

-1أعط الشكل العام لبيان اإلتزان ( الشبه مستقر ) المختصر  Fe-Fe3Cمع العلم أن :
المسطح األوتكتيكي يقع عند  1148°Cو المسطح األوتكتويدي يقع عند . 2 °C

 -2ماهو تركيز الكربون في سبيكة تحتوي على  60%من السيمنتيت عند  . 700°Cحدد

موضعها على بيان اإلتزان.

 -3أرسم منحني تبريد هذه السبيكة مع تحديد مختلف التحوالت.
 -4أدرس تغير البنية المجهرية من الطور السائل إلى  . 700°Cحدد بدقة توزيع  60%من

السيمنتيت بين مختلف األطوار .هل يوجد أنواع أخرى من السيمنتيت التى ال تظهر في هذه
السبيكة  .هل يوجد فوالذ يحتوي على نفس نسبة السيمنتيت األوتكتيكي .
 -5أحسب كتلة األطوار الموجودة عند المسطحات.
 -6أرسم منحني تغير الطاقة الحرة للخلط عند .1200°C

تعطىMFe = 56 , MC=12 , TFe = 1534°C :

تمرين 6
نعتبر سبيكتين تحتويان على 20%Fe3C

و . 5%Fe3C

-1أعط بيان اإلتزان Fe-Fe3Cحدد موضع السبيكتين على بيان اإلتزان.
 -2أ حسب السيمنتيت األوتكتويدي للسبيكتين وأعط البنية المجهرية للسبيكتين عند درجة الح اررة

العادية .وحدد مصدر اإلختالف بينهما.

اإلنتشار فا البلورات
ملخص

 -1آليات اإلنتشار المجهرية:

يوجد عدد من آليات اإلنتشار التى تشرح حركة األيونات (الذرات ) على المستوى البلوري.

تتميز هذه اآلليات بأنثالبي نشاط يرتبط أساسا بقوى التصادم بين األيونات و من بينها:
 آلية التبادل المباشر97

 -آلية اإلنتشار اإلنغراسي ( البيني )

 -آلية اإلنتشار الفجوي

 -2معامل اإلنتشار:
يعطى معامل اإلنتشار بداللة درجة الح اررة بالعبارة التالية:
(D = Do exp ( - HD / RT

 -3قانونا : Fick
تعتبرمعادلتا  Fickمن القوانين الجهرية التي تتحكم فى اإلنتشار و باالعتماد على ظواهر مماثلة
مثل الناقلية الح اررية و الناقلية الكهربائية ،تمكن  Fickمن الحصول على معادلتيه األولى

والثانية.
معادلة  Fickاألولا:

لنعتبر آلية إنتشار فجوي وحيد اإلتجاه ( وفق اإلتجاه  ) Xفى محلول جامد ثنائي .تنص

المعادلة األولا على أن التدفق أو الفيض الصافى للمادة  JDعبر سطح معين (  ) Sيساوي

إلى:

J =-D C/x
D

 :Dمعامل اإلنتشار للنوع الذري المختار و هو معامل التناسب بين التدفق و تدرج التركيز.

 :Cالتركيز الذري ( أو الوزني أو عدد الذرات ) فى وحدة الحجم و وحدته  mol. Cm-3أو g.
Cm-3
-2
-1
 :JDالتدفق الصافى للمادة و وحدته  mol. Cm . Sأو g. Cm-2 .S-1
مالسظة:
تعبر المعادلة السابقة على إنتشار وحيد اإلتجاه و تعمم المعادلة فى ثالثة إتجاهات كما يلي:

J = - D grad C

هذه هي الصيغة العامة لمعادلة  Fickاألولى.
من الواضح أنه ليس من السهل قياس معامل اإلنتشار من العالقة السابقة ألنه يجب قياس
كثافة التدفق و فى نفس الوقت تدرج التركيز.

معادلة  Fickالثانية:

98

تعتمد هذه المعادلة على حفظ المادة ونفرض ،للتبسيط ،إنتشار وحيد اإلتجاه ،و تنص معادلة
 Fickالثانية ( على حفظ المادة) على:
 C /  x = -  J(x) /  t
 C / t =  ( D  C /  x ) /x
يكون معامل اإلنتشار  Dفى حالة اإلنتشار الكميائي تابعا للموضع  ،xو يتعلق كذلك بقوى
التصادم بين الذرات ألنها تتغير مع الموضع و الجوار األول للذرات حيث يتغير هذا الجوار من

لحظة إلى أخرى عند إنتقال الذرات و بصورة مستمرة .و فى حالة ما إذا كان  Dثابتا تصبح
المعادلة الثانية ل  Fickمن الشكل:

2

2

C/t=D C/x

و يعبر عن هذه المعادلة فى ثالثة أبعاد ب:
2

C /  t = D  C

 -4اإلنتشار الكميائي:
يعرف اإلنتشار فى السبائك غير المتجانسة باإلنتشار الكميائي ،يحضر مزدوج إنتشار من

معدنين مختلفين  Aو Bفيكون التركيب الكميائي للمزدوج  A / Bمتغي ار دائما مع  xو .tيعتبر
هذا النوع من اإلنتشار ،من الناحية العملية ،أهم أنواع اإلنتشار لكن تفسيره صعب و ذلك بسبب

تغير العوامل الترموديناميكية للجملة مع التركيب الكميائي.
* ظاهرة :Kirkendall
يحضر مزدوج إنتشار  A-Bو يوضع عند سطح التماس فى النصف السفلي بين  Aو B
ورقة معدنية غالبا ما تكون من  Wأو معدن درجة ح اررة إنصهاره عالية جدا ،و يوضع

كذلك فى النصف العلوي من مستوي التماس أسالك من  .Wيتمثل دور ورقة  Wفى :

 توقيف اإلنتشارعبرها أي فى جزء من مزدوج اإلنتشار. -تكوين مبدأ ثابت بالنسبة لنهايتي العينة.
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بعد تسخين المزدوج عند درجة ح اررة اإلنتشار  TDولمدة زمنية  ،tلوحظ إنتقال أسالك W
بإتجاه أحد أطراف مزدوج اإلنتشار .بينت التجارب أن مقدار إزاحة أسالك  Wيتناسب مع t
و تعرف هذه الظاهرة بظاهرة  Kirkendallالشكل التالي .

A

B J
A
JB
Jl

B

A
W

P

t 0

t=0

تفسير الظاهرة :

لنفرض مثال أن  DA  DBيكون لدينا وعبر كل المستويات الذرية  JA  JB 
بمعنى آخر ينطلق من يسار المستوي  ) Pمستوي  ( Kirkendallعدد من األيونات نوع A

أكبر من عدد األيونات الواصلة إليه من اليمين من النوع  ( Bالشكل  ،) 9مما يؤدي إلى زيادة
عدد الذرات فى جهة  ( Bتراكم إليونات  Aفى جهة  ) Bوفى هذه الحالة البد أن تتمدد منطقة

 Bبالنسبة للمنطقة  ( Aالتى فقدت الكثير من األيونات ) و تنكمش هذه االخيرة بمعنى تتقلص.

يتم هذا بإزال ة مستويات ذرية جديدة من جهة  Aو ظهور مستويات ذرية جديدة فى جهة  Bأي
أن هنالك إنتقال لمستويات ذرية من المعدن البطيء اإلنتشار ( )Bنحو المعدن السريع

اإلنتشار( )Aلذا تنزاح أسالك  Wنحو  .Aيمكن التعبير عن هذه الظاهرة و بصورة مكافئة كما

يلي:

يوجد ،وعند كل نقطة ،تدفق صاف لأليونات نحو إليمين مقداره:
 J =  JA  -  JB 
إذا كان عدد مواضع الشبكة البلورية محفوظا فإنه البد من وجود ،وعند كل نقطة ،تدفق للفجوات
مساويا إلى:
 Jl  =  JA  -  JB 

أو JA + JB + Jl = 0
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لهذه الظاهرة أهمية كبيرة ألنها توضح الدور الذي تلعب الفجوات ،حيث يظهر تأثيرها فى
تجمعها على شكل ثقوب فى جهة المعدن السريع اإلنتشار.
* تجربة :DARKEN
بينت الدراسات التجربية بأن معادلتي  Fickال يمكن تطبيقهما بنجاح فى كل الحاالت و
تصلحان فقط فى المحاليل الصلبة الثنائية ،بيد أنه يوجد العديد من المحاليل الصلبة واألطوار

فى حالة إتزان و يكفى لتحقيق هذا اإلتزان أن يكون الجهد الكميائي لكل عنصر فى األطوار
متساويا.

قام  DARKENبلحم عينتين من الفوالذ لهما نفس التركيز من الكربون ( ) Cو تختلفان فى

تركيز السيلسيوم )( (Siالشكل  .)10وضع مزدوج اإلنتشار عند  T = 1050°Cلمدة 13
يوما ،فوجد بعد تحليل مقطع مزدوج اإلنتشار أن:

الكربون قد أنتشر من الجهة التي تحتوي علا تركيز عال من  Siإلا الجهة التا تحتوي علا

تركيز منخفم من .Si

يالحظ أن معادلتي  Fickال تتوقع إنتشار  Cو تتوقع إنتشار Si

فقط .بمعنى آخر من المفروض أن ال يحدث إعادة توزيع  Cألن تركيزه فى جزئ مزدوج

اإلنتشار نفسه.

يفسر  DARKENهذه النتيجة بأن القوة المحركة إلنتشار ال  Cهو التدرج فا الجهد
الكميائي ل  Cفا قطعتي المزدوج و السبب فى ذلك يرجع إلى:

1

2

2

%C

1

%C
%Si

%Si
t0

t=0

يكون  Siمع األوستنيت ( ) محلوال صلبا إحالليا بينما يعطي  Cمحلوال جامدا إنغراسيا ،إذن
ينتشر  Cبسرعة أعلى من سرعة إنتشار  Siخالل التجربة بمعنى آخر وكأن  Siيفتح الطريق
أمام إنتشارالكربون.

يجب إذا إعادة تكوين قوانين اإلنتشار دون إهمال الطاقة الحرة الجزئية المولية للمكونات و كذلك

بأخذ بعين اإلعتبار ظاهرة  Kirkendallالتى تهتم بإنتشار الفجوات ،و بالتالى إستنتاج معامل
اإلنتشار الكميائي D
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 سساب معامل اإلنتشار الكميائي:D = DA XB + DB X A
حيث:

 DAو  DBمعامل إنتشار  Aو  Bعلى التوالي.

 XAو  XBالتركيز الذري ل  Aو  Bعلى التوالي.
حساب سرعة إنتقال المعلم ( السطح البيني بين قطعتي المزدوج ):

يفرض أن اإلنتشار و حيد اإلتجاه و الشبكة تبقى جامدة و ال تظهر ثقوب فيها .يعبر عن سرعة
إنتقال المعلم  Vب:
V = ( DA - DB ) XA / x

اإلنتشار وفق الدوائر القصيرة:

يعتمد اإلنتشار البلوري على العيوب النقطية مثل الفجوات و الفرغات البينية اإلنغراسية ،و يعرف

أو يسمى باإلنتشار الحجمي .بيد أنه وجد أن أجزاء أخرى من البلورة يمكنها أن تكون مسالك

سهلة لإلنتشار و تعرف بالدوائر القصيرة لإلنتشار .إن وجود هذه المسالك أالقنوات يسرع من
عملية اإلنتشار و يمتاز بطاقة إنتشار أقل من طاقة ن شاط اإلنتشار الحجمي ( الحبيبي ).

تتكون الدوائر القصيرة من كل مناطق الشبكة التي فقدت ترتيبها البلوري المثالي مثل حدود
الحبيبات و الحدود السطحية و اإلنخالعات و السطوح الحرة.

التمارين المقترحة
تمرين 1

يوجد عند سطح ساق حديدية ذرة كربون في  20خلية أولية للحديد ،و يوجد علي بعد  1mmمن
السطح ذرة كربون في  30خلية أولية .ما هو عدد ذرات الكربون المنتشرة عبر خلية أولية في
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الدقيقة .إذا علمت أن معامل اإلنتشار هو D = 3 10 Cm / Sec
2

-7

و أن a = 3.65 A°عند

.1000°C
تمرين 2

تعتبر طريقة إنتشار الشوائب فى أنصاف النواقل مثل السيليسيوم (  )Siمن بين الطرق التي
تعتمد عليها صناعة الترنزيستورات لتضخيم اإلشارات الكهربائية .نعتبر قرصا من  Siسمكه
7

1mmو يحتوي على ذرة واحدة من الفوسفور ( ) Pلكل  10ذرة  .Siيعالج بحيث ينتشر به
7

 400ذرة من ال  Pفى  10ذرة  Siعند السطح .المطلوب حساب تدرج التركيز ب:
 -النسبة الذرية فى  ( mالمتر ).

 -عدد الذرات فى وحدة الحجم في .m

مع العلم أن البعد البلوري ل) Si ( DCهو .a = 5.4307A°
تمرين 3

توضع عينة من الفوالذ في غاز مشبع بالسيمنتيت )  ) Fe3Cعند درجة ح اررة معين ،إذا كانت
) C(x,tهي دالة التركيز عند الموضع  xمن سطح التماس بين القطعة الفوالذية و الغاز خالل

الزمن  tو بفرض أن معامل إنتشار الكربون في الحديد ) (Dال يتعلق بالتركيز و أن

 C(x,0)= Coو  .C (0,t) = Csالمطلوب :إيجاد ضمن هذه الشروط دالة التركيز
) C(x,tبإستعمال متغير

x
 Gauchyوهو
2 Dt

.u 

تمرين 4

سمحت كربنة قطعة فوالذ ( تحتوي على  ) 0.1%Cعلى تثبيت تركيز للكربون عند السطح يقدر

ب  1%أحسب كمية الكربون المنتسرة بداخل الفوالذ خالل  10ساعات فى وحدة السطح
Cm2عند .950°C

إذا علمت أن  ، D = 2 10-7 Cm2/sو أن الكتلة الحجمية للكربون  = 7.8 g /Cm3بين

بأنه من أجل ½ = ) (C-Co) / (Cs-Coتكون  ، d = Dtحيث  dتمثل سمك السيمنتيت.
تمرين 5
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نعتبر أسطوانة من الفضة (  ) Agطولها  Lو نصف قطرها  .) L >> r ( rنضع على إحدى
قاعدتيها طبقة رقيقة من نظير الفضة المشع  .Ag110نسخن هذه العينة عند درجة ح اررة ثابتة

لمدة زمنية . t

 - 1أثبت أن معادلة التركيز فى نقطة من العينة فاصلتها  xهي من الشكل:
) C(x,t ) = ( M / Dt ) exp ( - x 2 / 4Dt
مع العلم أن  Mهي الكتلة المشعة المنتشرة عبر القاعدة ،و بفرض أن اإلنتشار يتم وفق اإلتجاه

 Xالموازي لمحور األسطوانة و أن قياس المسافة  xيتم بالنسبة للقاعدة التى تلقت العنصر
النظير.

 - 2بعد مدة زمنية تقدر ب  16يوما من اإلنتشار ،تقطع العينة إلى شرائح رفيعة موازية للقاعدة
التى تلقت العنصر النظير ،ثُّم يقاس تركيز العنصر النظير فى كل شريحة .أعطت القياسات
النتائج التالية:
415

379

35 22.5

351

300

265.5

210

105 155

58

0

49

84

115

180

310 240

340

370

x
)(m
)C(x

المطلوب حساب معامل اإلنتشار (  D) cm2/secلنظير الفضة.
تمرين 6
نعتبر إنتشار وحيد اإلتجاه ( ) OXلنظير الفضة )* (Agفي الفضة ) (Agنفرض أن اإلنتشار
يتم  ،بصورةعامة ،في منطقة من حدود الحبيبات
عرضها  e = 5A°و مركزها هو الحد الحبيبي
( يفرض أن الحبيبات مكعبة الشكل (أنظر الشكل) .
 -1ما هي مساحة سطح الحدالحبيبي

d
e

 Sj.gو مساحة سطح الحبيبة  Svالتي
تعبرها الذرات عند اإلنتشار.

OXالحبيبي علي التوالي.
 -2أعط فيض المادة  Jvو  Jjgالموافقة لإلنتشارعبر حجم الحبيبة و الحد
-3إ ذا فرضنا أن تدرج التركيز الحجمي يساوي تدرج التركيز عند حدود الحبيبات بين أن:
R = mjg / mv= 2e Djg / Dv d

حيث أن:
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 mjgو  mvهما كتلة المادة المنتشرة عبر حدود الحبيبات و عبر الحبيبات علي التوالي.
 Djgو  Dvهما معامل اإلنتشار لحدود الحبيبات و معامل اإلنتشلر الحجمي على التوالي.

 -4أعط تقدي ار عدديا ل Djg / Dvعند  927°Cو  727°Cمع العلم أن:
من أجل الحبيبة:

Do = 7.2 10-5 Cm2/s

و

HD = 190 KJ/ mol

من أجل حد الحبيبة:

Do = 1.4 10-5 Cm2/s

و

HD = 90 KJ/ mol

 -5إذا كان بعد حدود الحبيبات من رتبة  100mهل يمكن ظهور اإلنتشار عند حدود الحبيبات
عند  727°Cو  ( 927°Cنأخد الخطأ التجريبي لقياس التركيز .) 5%

حل التمارين المقترحة
سل التمرين 1

نحسب تركيز الكربون في وحدة الحجم عند السطح:
3

/ cm

21

1.0310

3




8

115

1

20 3.6510


Cs 

نحسب تركيز الكربون في وحدة الحجم على بعد :1mm
3

21

0.6810 / cm
3

1

8
30 3.6510 



C 1

يعبر عن الفيض الوحيد االتجاه ب:
15
2
C
 1.05  10 / cm sec
X

 D

D

J

كل خلية أولية لها مساحة سطح تقدر ب:

8
2
S 
 3.6510 



إذن يكون الفيض عبر خلية أولية و خالل دقيقة مساويا إلى:
15
8 2


 1.05  10   3.65  10   60
U .C



ذرة  /دقيقة

 84

J

J
U .C

سل التمرين 2
يعطى تدرج التركيز وحيد اإلتجاه بالعبارة التالية:
وتكون المسافة بين سطح القرص و وسطه:

C 
i
X

gradC 

X 0.5 mm
C C C
1

2

7

C 39910

و بإعتبار أن بلورة  Siهي بلورة ماسية و تحتوي على  8ذرات في الحجم ، a3يكون لدينا حجم
الذرة:
3

a
V 
 20.026  10 30 m3
8

يكون الفرق في التركيز في وحدة الحجم مساويا إلى:
3

20

C 1947.9510 m

و منه نستنتج تدرج التركيز ب النسبة الذرية فى  ( mالمتر )
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C 
X

7

39910

 0.0399m

3

0.510

1

m وكذلك نستنتج تدرج التركيز ب عدد الذرات في وحدة الحجم في
20

C 1947.9510 973.9751023m 4
3
X
0.510

3 سل التمرين
 وهوGauchy  بإستعمال متغيرC(x,t) إيجاد دالة التركيز
u x
2 Dt
: الثانية بالمعادلة التاليةFick يعبر عن معادلة
2

C
C
D 2
t
x
C
C u
C   u 
 D




t
u t
u  2t 

2

C
x

2

2

2

 C  u  2
1 C

 
2 
4 Dt u 2
u  x 

 و تصبح معادلةFick:كما يلي
2

u
C
D C


2t
u
4 Dt u 2
 C 


 u   2uu
C
u

C
2
 u   cst
u
C
 A exp  u 2
u

:نكامل

ln





:ومنه
u





C ( x, t )  A exp  u 2 du  B
0

:نحقق الشروط الحدية
t; x  0; u  0; C0, t   Cs  B
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x; t  0; Cx,0  C0 ; u  

:و نعلم أن




 exp u du 
2

2

0

:إذن
A  2

C  x, t   C s 

2C s  C0 



C s  C0



 exp u du  C  C
u

2

s

s

 C0 erf

 
x
2 Dt

0

4 سل التمرين
C  x, t   C s
 x
 erf 
C s  C0
 2 Dt

لدينا من التمرين السابق




:( مساوية إلىx=0) تكون كثافة تدفق الكربون عند السطح

C
x

C
u

u 0

 C s  C0 

C
x

x 0



2


x 0

C
2 D t u
1



exp  u 2





u 0



u 0

C s  C0 

2



C s  C0 

D t

J x 0  C s  C0 

D
t

:m )لنحسب كمية الكربون المنتشرة داخل الفوالذ( في وحدة السطح
t

m   J dt  C s  C 0 
0

m  2C s  C0 

D



t

t



1
2

dt

0

Dt



 وأن كمية الكربون يجب أن تكون كتلةt نالحظ أن كمية الكربون المنتشرة تتناسب طردا مع
:الكربون في وحدة الحجم أي أن
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حيث  هي الكتلة الحجمية للكربون:
نجد بعد زمن :t = 10 h
m  2.12 102 g cm 2

من أجل:

C x, t   C0 1

C s  C0
2

لدينا:




C  x, t   C 0
 x
 1  erf 
C s  C0
 2 Dt

ومنه:

و بإستعمال الجدول نجد أن:
 0.5

x
2 Dt

هنا
x=d
إذن:
Dt

d

و بعد  11ساعات نجد سمك السيمنتيت:
d  0.8 mm

*Ag

سل التمرين 5
 -1يجب إثبات أن دالة التركيز من الشكل التالي:
  x2 

exp
 Dt
 4D t 
M

Ag

Ag

C  x, t  

نالحظ بأن معامل اإلنتشار Dال يتعلق بالزمن  tإذن يمكن أن نعبر عن دالة التركيز كما يلي:





Cx, t   f t  exp  g t  x 2

يجب أن نحسب ) f(tو ):g(t
نشتق دالة التركيز بالنسبة للزمن  tمرة واحدة و مرتين بالنسبة للموضع  xثم نعوض في معادلة
 Fickالثانية:
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C
 2C
D 2
t
x

نحصل على المعادالت التالية:

f
  2 D f t   g t 
t
g
2
  4 D g t 
t

1
2

من الشروط اإلبتدائية لدينا:



 x , t  0 , C x,0  0



Cx,0  f 0exp  g 0 x 2  0

و هذا معناه إما  f(0) =0و لم يحدد من الشروط اإلبتدائية أو ∞=) g(0و هذا معناه أن دالة
التركيز محدودة .و بعد تكامل المعادلة 1و بعد التعويض و تكامل المعادلة  2نجد:
1
4Dt

و

g t  

f t  

B
t

تصبح دالة التركيز من الشكل:
  x2 
B

C x, t  
 exp
4
D
t
t



لنحسب  ، Bوبإعتبار أنه ال يوجد ضياع للمادة و حيث أن دالة التركيز ) C(x,tتمثل كتلة
المادة في وحدة الحجم ،إذن يعبر عن كتلة المادة في وحدة السطح ب:


 C x, t  dx  M
0

و حيث أن:

2



 expu  du 
2

0

M

 D

B

نعوض في معادلة التركيز فنجد:
 x2 

 exp 
 Dt
 4D t 
M

C  x, t  

 -2حساب معامل اإلنتشار (  D) cm2/secلنظير الفضة بعد  16يوما من اإلنتشار.

للحصول على معامل اإلنتشار نالحظ أنه من الضروري إختيار السلم الذي يعطي ])ln[C(x,t

بداللة  ،x2إذن:

x2
4Dt

300

265.5



M

 Dt

ln C x, t   ln
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111
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0

)X (m
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90000
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0
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X
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ميل معادلة المستقم هو
4D t

و يمكن الحصول علية من البيان السابق .و بعد  16يوما

من اإلنتشار نحسب معامل اإلنتشار فنجد أن:
D  1.11010 Cm 2 / s

سل التمرين 6
 -1إذا أعتبرنا أنه لدينا  Nحبيبة مربعة و طول ضلعها d

d

تكون مساحة سطح الحبيبة هو:

e

d2
4

Sv  N 

إذا أعتبرنا أن عرض الحد الحبيبي ( eويشترك مع حبيبتين)
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OX

تكون مساحة سطح الحد الحبيبي :

ed
2

S j.g  N 

 -1فيض المادة  Jvو  Jjgالموافقة لإلنتشارعبر حجم الحبيبة و الحد الحبيبي علي التوالي.
C v
x

 J v   Dvو

C j . g
x

J j.g   D j.g

 -3بفرض أن تدرج التركيز الحجمي يساوي تدرج التركيز عند حدود الحبيبات ،تكون كتلة
المادة المنتشرة عبر حجم الحبيبة و عبر السطح الحبيبي مساوية إلى:
 Sv  t

v

C
x

mv   Dv

و

 S j.g  t

D j.g S j.g D j.g 2 e



Dv S v
Dv d

 -4التقدير العددي ل

D j.g
Dv



j.g

m j.g
mv

C
x

m j.g   D j.g

R

عند  927°Cو 727°C

 H j . g  H v 

 exp
Dv
RT
D


D j.g
و 1000K  33000
1200 K  4500
Dv
D 0j . g
0
v



D j.g

D j.g
Dv

 -5إذا كان  d = 100mو  e =10A°نجد أن:
و R 1000 K  33%

R 1200K  4.5%

من الواضح أنه يمكن لإلنتشار الظهور عند حدود الحبيبات عند  727°Cو ال يمكن ظهوره
عند ( 927°Cبإعتبار أن الخطأ التجريبي لقياس التركيز هو  5%أكبر من النتيجة ).

التمارين اإلضافية
تمرين 1

وجد أن معامل إنتشار  Alفي  Cuيساوي إلى  2.5 10-24 m2/sعند  200°Cو 3.1 10-17 m2/s

عند  500°Cالمطلوب حساب طاقة اإلنتشار ل  Alفى .Cu
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تمرين 2
توافق النتائج التالية إنتشار العنصر Aفي بلورة العنصر Bالمطلوب حساب معامل
اإلنتشارعند.800°C
1200
1.74

1250
4.1

1300
7.1

1380
31.1

)T ( K
D ( m /s ) 10+15
2

تمرين 3

نحقق تجربة  Kirkendallبإستعمال مزدوج .

W

إنتشار مكون من الكربون النقي و الحديد النقي

 -1هل يمكن ألسالك  Wاإلنتقال .علل إجابتك.

Fe

C

 -2هل تتكون ثقوب .علل إجابتك

 -3أعط الشكل العام لمنحنيات اإلنتشار الممكنة.
تمرين 4

نحقق مزدوج إنتشار مكون من قطعة من الفضة النقية و أخرى من النحاس النقي .تعطى قيمتا
معاملي اإلنتشار للعنصرين عند درجة ح اررة  750°Cب:
DCu = 5 10-14 Cm2/s

DAg = 2 10-13 Cm2/s

 -1أعط عبارات تدفق ذرات  Agو ذرات  Cuو كذلك الفجوات.
 -2أعط تفسي ار إلنتقال الحد الفاصل بين سطحي القطعتين .حدد إتجاه إنتقاله بفرض أن
الفجوات ال تزول عند سطح المزدوج .ماذا يمكن مالحظته بمنطقة اإلنتشار.

تمرين 5

نعرض قطعة فوالذية تحتوي على  0.2%وزنا من الكربون للحصول على كربنة على بعد
 . 0.3mmتتم المعالجة عند  . 1000°Cيبين بيان األطوار ل  Fe-Cبأن الحديد يمكنه أن

يذيب فى الحالة الصلبة  1.4%وزنا من الكربون كقيمة عظمى عند درجة الح اررة هذه .يسمح
إنتشار الكربون فى قطعة الفوالذ برفع نسبة الكربون عند السطح لتصل إلى  1.4%وزنا من

الكربون.
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يحقق إنتشار الكربون فى الفوالذ القانون التالي:
C (x,t) = (Cs - Co) { 1 - erf (x/2 Dt ) } + Co
) :C (x,tتركيز الكربون على بعد  xمن السطح بعد زمن .t
 :Dمعامل إنتشار الكربون فى الفوالذ و هو يقدر بm2 s-1
) D = 9.10-6 exp ( - 125 KJ mol-1 / RT
 :Rثابت الغازات المثالية ويساوي 8.3 J mol-1 K-1
 :Tدرجة الح اررة.

المطلوب حساب المدة الزمنية الالزمة للكربنة ()tعلى البعد  0.3mmمع العلم أن تركيز

الكربون هو  0.5%وزنا .تعطى دالة الخطأ بالجدول التالي:
0.5
0.52

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2
0.60 0.68 0.74 0.80 0.84 0.88 0.91

0.4
0.43

0.3
0.33

0.2
0.22

0.1
0.11

y 0
erf (y) 0

تمرين 6

تؤدي عملية درفلة ( سحب) الصفائح المعدنية و ظواهر اإلنعزال الطفيف ،في بعض األحيان،
إلى توزيع "جيبي" لعنصر ما عمودي على مستوي الصفيحة .يعطى التباعد الكميائي بالنسبة

إلى التركيب الكميائي المتوسط بالعالقة التالية:

C(x,0) = CoM Sin x /

حيث  : مقدار يمكن تحديده بإستعمال المجس اإللكتروني مثال.
نريد تخفيض التباعد األعظمي ل  CMبعملية تلدين عند درجة ح اررة  .Tالمطلوب حساب
المدة الزمنية  للعملية بحيث يكون:

=f

Co / C
M

M

تمرين ( 7اإلنتشار القطري في كرة):
بفرض أن معامل اإلنتشار  Dثابت المطلوب:
 -1إعطاء معادلة  Fickالثانية بحيث تمثل الدالة ) C(r,tدالة التركيز على بعد  rمن مركز
الكرة.

 -2نعتبر اآلن حالة ساكنة حيث ال تتعلق الدالة  Cبالزمن  tأعط عبارة الدالة ). C(r
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 -3لنعتبر كرة مجوفة .المطلوب حساب كمية المادة ) (mالمنتشرة عبر الكرة خالل الزمن t

مع العلم أن:

 :C1هو تركيز سطح الكرة الداخلي الذي نصف قطرها .a
 :C2هو تركيز سطح الكرة الخارجي الذي نصف قطرها . b
تمرين 2

نعتبر مزدوج إنتشار مكون من  Wالنقي و سبيكة  Wو  1%ذريا من الثورييوم (.)Thorium

يسخن المزدوج لعدة دقائق عند  2000°Cفتتكون نتيجة ذلك منطقة إنتشار سمكها  .0.01Cmما
هو تدفق (فيض) ذرات  Thإذا كان اإلنتشار ناتج عن:
-إنتشار حجمي.

إنتشار عند حدود الحبيبات.إنتشار سطحي.مع العلم أن معامل إنتشار  Thفى  (m2/s) Wهو:
-إنتشار حجمي.

)1.00 10-4 exp (-502.800 / RT

-إنتشار عند حدود الحبيبات.

)0.74 10-4 exp (-377.100 / RT

-إنتشار سطحي

)0.47 10-4 exp (-278.216 / RT

البعد البلوري ل )W(CC

a = 3.165 A°

تمرين  ( 8تنقية المعادن بإستعمال المنطقة الذائبة):

يكون المعدن  Aمع المعدن  Bمحلوال جامدا ) (ABذي تركيز ضعيف جدا  Coل.B
تصنع من هذه السبيكة أسطوانة طولها .L
تتمثل طريقة المنطقة الذائبة في إذابة منطقة واسعة ،طولها  ( ،lأنظر الشكل ) و يتم تحريك
هذه المنطقة الذائبة ببطئى شديد على إمتداد طول االسطوانة .نقبل الفرضيات التالية:

* يبقى طول المنطقة الذائبة ثابتا.

* َيكون اإلنتشار فى السائل مثاليا ،بمعنى أن السائل متجانس و له تركيز .CL

Cs
*منحنيا السائل و الجامد عبارة عن مستقيمين بحيث تكون النسبة = K  1
CL

 -1بين بأن التركيز فى المنطقة المتجمدة ،و التي فاصلتها  ،xيعطى بالعالقة:

]

Kx
l



Cs= Co[1+(K-1) e
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ثابته.

من أجل 0 x  L-l
T
TA

Liq

S+ Liq

فرن

Li q Cl

S

Sol

Cs

x +l
B

x
L

A

 -2مثل  Cs / Coبداللة  x / lعندما  .K=0.5أشرح ماذا يحدث فى األجزاء الحدية لألسطوانة
على طول  2lحيث  .L = 20 lقارن هذه الحالة مع الحالتين  K= 0.2و  . K= 0.ماذا يمكن
قوله على فعالية هذه الطريقة الخاصة بالتنقية مع ربطها ببيان اإلتزان.

 -3تحذف المنطقة ( التي يرتفع فيها تركيز الشائبة  ) Bعندما  . K=0.5ماهو تركيز السبيكة
بعد تجانس األسطوانة .نحقق مرور ثان ماذا يحدث.

التحوالت الطورية
ملخص
تعتمد أغلبية التحوالت الطورية على ظاهرة اإلنتشار من بينها التفاعالت األوتكتويدية و تفاعالت

الترسيب لتكوين أطوار جديدة .بيد أنه توجد تحوالت طورية أخرى تعتمد على آلية القص مثل
التحوالت المارتنسيتية.
التنوي:

يمكن تعريف التنوي خالل عملية التجميد بأنه تكوين بلورة صغيرة الحجم ( يطلق عليه إسم نوي
) فى الطورالسائل بحيث يمكنه النمو و لقد تم تقسيمه إلى نوعين التنوي المتجانس و غير

المتجانس.
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 -1التنوي المتجانس:
نعتبر أن الطور طور متجانس ،يسخن إلى درجة ح اررة  Tفيصبح غير مستق ار ويبدأ فى

تكون نوي ( جزئ ) كروي نصف قطره  ، rيحدث تغير
التحول إلى طور جديد  .بفرض أنه َ
في الطاقة الحرة للجملة ) ) Gو كذلك في الطاقة الحرة الحجمية ) )GV = G -G
و التي تعبر عن القوة المحركة للتفاعل 



فعندما :

* :r  rيكون ظهور النوي  مرفوقا بإرتفاع فى الطاقة الحرة و بالتإلى فإن النوي يزول.

* :r  rيكون ظهور النوي  مرفوقا بإنخفاض فى الطاقة الحرة و بالتالي فإن النوي يبقى
مستق ار.

إن مصدر الطاقة الالزمة لتكوين آني للنوي هو مصدر حراري و يمكن تقدير نصف القطر

الحرج * rعندما:

 G /  r ]r=r* = 0

ومنه
2

3

) G* = 16 / 3 ( G
V

حيث  هي الطاقة السطحية.

r* = - 2  / G

V

* Gهي تغير الطاقة الحرة الالزمة لتكوين نوي له نصف قطر حرج و هي تعبر عن الحاجز
الطاقوي لتكوين هذا النوي.

عند إتزان الطورين أي عند  Teqيكون:

GV

0
Teq
HV T

r   2

يعبر عن  T= Teq - Tبفرط التبريد ) (undercoolingعند التبريد أو ب

 T= T - Teqعند التسخين .يقدر التبريد المفرط خالل التنوي المتجانس ب:
T=0.2Tm
حيث:
 Tm= Teqهي درجة ح اررة اإلنصهار ( أو التجميد).
T
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T

يوضح الشكل المقابل منحنى تبريد
عنصر نقي مع وجود التبريد المفرط

لتحقيق التجميد التام للعنصر النقي.

 -2التنوي غير المتجانس

يظهر التنوي المتجانس ،عند تجميد المواد المنصهرة ( فقط فى بعض التجارب المخبرية غير

المتداولة ) حيث يوفر الوعاء الذي يحتوي على سوائل المواد المنصهرة سطحا حفا از لتجميد

المواد .تتكون المناطق المفضلة للتنوي غير المتجانس من كل المناطق التى فقدت إستم اررية
ترتيبها البلوري حيث تكون طاقتها السطحية منخفضة ( و بالتالى فإن الحاجز الطاقوي يكون
منخفضا )  ،و تمتاز هذه العيوب بسرعة إنتشار الذرات إليها ومن أهمها:

 حدود الحبيبات و هي من بين أهم العيوب التى تلعب دو ار كبي ار فى عملية التنوي. السطوح المتعددة الوجوه و السطوح بين األطوار. اإلنخالعات المعزولة .-عيوب التكديس و العيوب النقطية و تجموعاتها.

و مهما يكن موقع التنوي فالبد ،بصورة عامة ،من إنخفاض درجة الح اررة لتحقيق التنوي غير
المتجانس  .تبقى كل العالقات السابقة فى شكلها العام سارية المفعول.

تعطى الطاقة الحرة للحاجز الطاقوي بالعالقة:

G* = 16  3 f( )/ 3 ( GV)2
f( ) = ( 2 + cos  ) ( 1 - cos )2/ 4

 :زاوية اإللتحام بين مماس سطح النوي و مماس السطح الحفاز.

عند مقارنة هذه العالقة بالعالقة المماثلة لها فى حالة التنوي المتجانس ،نالحظ بأن طاقة

الحاجز قد إنخفضت بمقدار يتعلق بزاوية اإللتحام  و هي تتغير من  0°إلى  .180°يكون

التنوي غير المتجانس ،من الناحية النظرية ،جيدا إذا كانت  صغيرة جدا.
  = 0فإن G*= 0
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بمعنى ال يوجد أي حاجز أمام التنوي و هي حالة كون السطح الحفاز هو بلورة الطور المتجمد
نفسه و تظهر هذه الحالة نتيجة تجميد آن للسائل.
  = فإن

G*  0

هذه كذلك حالة التنوي المتجانس و هي حالة إنعدام مفعول السطح الحفاز.
يجب اإلشارة إلى أنه ،من الناحية العملية ،ال توجد أية نظرة واضحة ،إلى حد اآلن ،لتحديد
الزاوية  و كيف تتغير و ما هي العوامل التي تحدد قيمتها ( مثل النوعية الكميائية للسطح
الحفاز و نوعية اإلرتباط بين السطح و النوي ).

 -3سرعة التنوي:

يخضع عدد النويات التى لها نصف قطر أكبر من نصف القطر االحرج ) * )nلقانون الصدفة

و يعبر عنه بداللة درجة الح اررة بالعبارة التالية:

) n* = S exp ( - G* / k T
حيث:

 Sهو عدد مواقع التنوي.

تتعلق سرعة التنوي بعدد النويات التي لها طاقة كافية لكي تكون مستقرة و بسرعة إنتشارالذرات

نحو النويات األكثر إستق ار ار أي ببسرعة إنتقال الذرات .إذن يعبر عن سرعة التنوي بداللة درجة

الح اررة بالعالقة التالية:
]I=A exp[ (- GD - G*)/ KT
حيث:
 :Aثابت يتعلق بعدد النويات و بتواتر اإلهتزاز و بإحتمال قفز الذرات.
 :GDتغير طاقة إنتشار الذرات.

تكون سرعة التنوي ،بصورة عامة ،عالية فى التحول سائل  -صلب و أقل منها فى التحول

صلب  -صلب.

 -4النمو:

يمثل النمو سرعة التحول بواسطة اإلنتشار (أي يتم تحريضه ح ارريا ) و يتحدد نمو نوي مستقر

أساسا بواسطة عاملين:

 سرعة إنتقال الذرات نحو السطح البيني الفاصل بين الطور األم و الطور الجديد.119

 -قدرة الذرات القادمة إجتياز السطح الفاصل بين الطور الجديد و الطور األم.

قد يكون أحدهما أسرع من اآلخر و ذلك حسب مرحلة النمو.
 -5التحوالت الطورية بواسطة نظرية :Avrami

تخضع آلية التحوالت الطورية ( سائل  -جامد و جامد -جامد ) ،التى تعتمد على التنوي و

النمو ،بصورة عامة للقانون المقترح من طرف .Avrami

يعبر هذا القانون على النسبة

الحجمية للتحول الطوري (  ) fبداللة الزمن (  ) tعند درجة ح اررة ثابتة بالعالقة التالية:
]f = 1 – exp[- (Kt)n
حيث:

 :nيتغير مع نوع التحول .
 :Kيتغير مع درجة ح اررة التحول.

التمارين المقترسة
تمرين 1

المطلوب حساب نصف القطر الحرج و كذلك عدد الذرات المكونة لنوي عند تجميد النحلس
النقي بفرض أن التنوي هو تنوي متجانس مع العلم أن :
)HV = -1628 106 (Jm-3
Tm= 1085°C
)= 177 10-3 (Jm-2

تمرين 2
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تم تجميد الفضة من الطور السائل و المطلوب حساب نصف القطر الحرج للنويات المترسبة و
كذلك عددها عند  1000Kحيث أن:

عدد مواقع التنوي في وحدة الحجم هو  . S = 1022 Cm-3كيف يمكن أن نرفع من عدد النويات

المترسبة إلتمام عملية التجميد مع العلم أن:

 Hv = -104500 J/Kgو   = 0.125 J/ m2و   = 10500 Kg /m3و Teq = 1234 K

تمرين 3
يحقق ،في بعض األحيان ،تطور تفاعل غير متجانس معادلة Johnson -Mehl
] Y = 1- exp [- ( Kt ) n

حيث  :Yهي نسبة التحول الطوري.

 Kو  : nثابتان موجبان لتفاعل ثابت درجة الح اررة.
 -1هل الثابت  Kهو ثابت سرعة.
 -2نعتبر منحنيين من النوع ) Y = f ( Logtلقيمة واحدة ل  Kو لقيمتين مختلفتين ل .n
 هل لهاذين المنحنيين نتقطة مشتركة. هل للمنحينين نقطة إنعطاف. نأخد  K= 0.1أرسم المنحني  Yبداللة  Log tمن أجل  n = 1و  n = 4مع إستعمال القيمالموافقة ل  ( t : 0.1 , 1, 5, 10, 20يعبر عن  Kو  tبمقادير ما لكن بوحدات متناسقة ).
 -عندما نغير قيمة  Kدون تغيير قيمة  nكيف يمكن أن يكون موضع المنحنيات الجديدة

بالنسبة للمنحنيات السابقة.
 -3يمكن أن نتأكد من المعادلة السابقة و ذلك برسم مستقيم .ما هي اإلحداثيات المختارة و ماذا
يمكن إستنتاجه.
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سل التمارين المقترسة
سل التمرين1

يحسب التبريد المفرط لتنوي متجانس للنحاس النقي  ،و يقدر ب:
T = 02Tm = 271.6 K
يجب مالحظة أن هذا التبريد المفرط لم يتم مشاهدته ضمن الشروط العادية لتجميد النحاس ،و

يقدر قياس التبريد المفرط األعظمي للنحاس ب 236°C
يحسب نصف القطر الحرج من العالقة التالية :
Teq
HV T

r   2
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r*= 10.85 10-10 m
حجم الخلية األولية للنحاس يساوي:
VC.U = a3 = 47.24 10-30 m3
و بفرض أن النوي كروي الشكل يكون حجمه مساويا إلى:
4 r 3
 5347 1030 m3
3

Vr * 

و هكذا يمكن حساب عدد الخاليا األولية المكونة للنوي الحرج:
5347 1030
 113
47.24 10 30

NC .U 

و بإعتبووار أن النحوواس هووو نوووع  CFCو أن كوول خليووة أوليووة تحتوووي علووى  4ذرات  ،فووإن عوودد

الذرات المكونة للنوي الحرج هو:

n  4  113  452

سل التمرين 2

يحسب نصف القطر الحرج لنوي الفضة المتجمدة بتطبيق العالقة التالية :
2  0.125  1234
104500 10500 234



Teq
HV T

r   2

r* = 1.2 10-9 m
تحسب الطاقة الحرة الحرجة الالزمة للتنوي المتجانس من العالقة التالية:
16  3 Teq
G 
2
2
3 HV Teq  T 
2



G* = 7.5 10-19 J 4.7 eV
يمكن أن نستنتج عدد النويات المترسبة من العالقة التالية:
  G  
  2.5 10 2 germes 3
n  exp
Cm
 KB T 

لرفع عدد النويات البد من خفض درجة ح اررة التبريد.
سل التمرين3
يحقق تطور تفاعل غير متجانس معادلة Johnson -Mehl
] Y = 1- exp [- ( Kt ) n
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 -1نالحظ من العالقة السابقة أن الثابت  Kله أبعاد مقلوب الزمن ] [sec-1إذن فهو ليس بثابت
سرعة.

 -2نعتبر منحنيين من النوع ) Y = f ( Logtلقيمة واحدة ل  Kو لقيمتين مختلفتين ل .n
Y1  f ln t1  , Y2  f ln t2  , K  K1  K 2

 -التقطة المشتركة لللمنحنيين معناه:









Y1  Y2 , t1  t2  t  exp  K t1  1  exp  K t2  2
n

n

1
Kn

, n  n1  n2

 tn 

2

K t n

K t n



1

و منه نستنتج أن النقطة المشتركة من أجل

1
K

نجد أن

t

Y  1  e1  0.63

 -للتأكد أن للمنحنيين نقطة إنعطاف نحسب المشتق الثاني:





Y  1   exp  Kt 
dY
n
 n K n t n 1 exp  Kt 
dt
d 2Y
n 1
 0  n K n t n2  2
2
dt
t



1
1
1  2 
K n 



n

1

n



n 1
1  1

 t  1  
n
K  n

K t 

n

من أجل  Y1و  Y2نجد أن نقطة اإلنعطاف هي من أجل  t1و  t2على التوالي:
1
1
1
1
1  2  , t2  1  2 
K  n1 
K  n2 

t1 

نعلم أن زمن التحول قد يكون موجبا أو معدوما ولذا فإن:
n  1  t1  t2  0 , Y  0

و هذا يعني مباشرة قبل بداية التحول الطوري.
1
1
 1 , t1  t2 
 t , Y  0.63
2
n
K

,

1
1
n

n 1 ,

إذن في هذه الحالة نقطة اإلنعطاف هي النقطة المشتركة بين المنحنيين حيث يقدر التحول

الطوري ب .63%

 نرسم المنحنيين  Yبداللة  Log tمن أجل  K= 0.1و كذلك  n = 1و n = 4124

  t 1 
  t 4 


Y1  1  exp   
, Y2  1  exp    
  10  
  10  





Y2
0
1
0.009 10-2
0.16 10-2
6 10-2
63 10-2
99 10-2
1

Log t
-2
-1
1
1.3
1.7
1
1.31
1.71

Y1
0.099 10-2
0.99 10-2
9.5 10-2
18 10-2
40 10-2
63 10-2
86 10-2
99 10-2

t
1.11
1.1
1
2
5
11
21
51

نالحظ أن نقطة اإلنعطاف للمنحنيين هي من أجل  t =10و Y=63%

 -عندما نغير قيمة  Kدون تغيير قيمة  nنالحظ أن نقطة اإلنعطاف  ،و هي نقطة تقاطع

المنحنيات ،تتحدد دائما بقيمة  Kأي عندما  t=1/Kو مهما تكن قيمة  .nإذن تتغير المنحنيات

بموازاة محور الزمن لقيمة واحدة ل . n
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B
1,0

0,8

0,6

Y2
0,4

0,2

0,0

1,5

2,0

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

Logt

B
1,0

0,8

0,6

Y1
0,4

0,2

0,0

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

-1,0

Log t

 -3يمكن أن نتأكد من المعادلة السابقة و ذلك برسم مستقيم
عندما نأخد لوغارتم طرفي المعادلة التالية:
يكون لدينا:

] Y = 1- exp [- ( Kt ) n
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-1,5

-2,0

-2,5

ln1  Y    K t    K nt n
n

X  ln t

F  a t n , F  ln1  Y  , a   K n
ln F  ln a  n ln t
Z     X , Z  ln F ,   ln a ,   n ,

 اإلحداثيات المختارة هي  Zبداللة  Xو هي من الواضح أنها معادلة مستقيم و يمكن أننستنتج أن  nيحدد من ميل معادلة المستقيم كما يمكن أن نحسب مقدار  Kلكل تفاعل.

Y1, n=1
Y2, n=4
1,0

0,8

0,6

0,2

0,0
2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

-0,5

Logt
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-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

Y1, Y2

0,4

التمارين اإلضافية
تمرين 1

لنعتبر تكوين طور ثاني (جديد)  نصف قطره  ( rبفورض أن النووي الجديود كوروي الشوكل) علوى
حسواب طوور أول  عنود درجوة حو اررة  . T Teqبفورض أن التنووي متجوانس ،يحودث تغيور فوى
الطاقة الحرة للجملة مقدارها:

4 r
 4 r 2 
3
3

حيث أن:

G  GV

 GVهي تغير الطاقة الحرة الحجمية للتحول الطوري و هو دوما سالبا.
 هي الطاقة السطحية للسطح الفاصل بين الطورين.
المطلوب:

 -1رسم منحنى تغير  Gبداللة .r

 -2بين بأنه يوجد حاجز طاقوي * Gو نصف قطر حرج * rللنوي المترسب مقدارهما:
2

3

) G* = 16 / 3 ( G
V

r* = - 2  / G

V

-3بين بأنه عند  Teqيكون:

Teq
HV T

r   2

تمرين 2

يعطوى  ،وبتقريووب أولووي ،معاموول التكوافؤ  Pلتحووول طوووري محورض ح ارريووا عنوود درجووة حو اررة  Tو
لمدة زمنية  tب:
1


Log t 


حيث* Hهو أنثابي الحاجز الطاقوي.

 1 2.3 R
P 
H 
T

تووم تسووخين ف ووالذ أوسووتنيتي عنوود درجووة ح و اررة  T= 825°Cلموودة زمنيووة تقوودر ب  11سوواعة فكووان

أنثووابي الحوواجز الطوواقوي

 H* = 110 Kcal .mol-1و مؤثرالتضووخيم المتوسووط لحجووم

الحبيبات . G= 9
المطلووب حسوواب الوزمن الووالزم للتسوخين عنوود  T =850°Cللحصوول علووى نفوس حجووم الحبيبووات

السابق ( أي  .) G =9مع العلم أن تضخيم حجم الحبيبات محورض ح ارريوا و أن معامول التكوافؤ
هو نفسه لحجم حبيبي واحد.
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