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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 

Мубрамияти мавзӯъ. Сурб метали идеалӣ буда, дар саноат бисёр 

бартариятҳои муҳим дорад. Аз ҳама маъмултарини он ин осон ба даст овардани 

сурб аз маъдан, ки дар ҳарорати паст иҷро мешавад (ҳамагӣ 327°С) мебошад. 

Аз ҷиҳати зиёд будани пластикӣ сурб осонкуб, ба варақа ва ноқил 

навардшаванда мебошад, ки дар соҳаи мошинсозӣ  барои истеҳсол намудани 

хӯлаҳои гуногун бо дигар металлҳо истифода бурда мешавад. Аз ҳама васеътар 

бабитҳо (хӯлаҳои подшипникии сурб бо қалъагӣ, руҳ ва як қатор металлҳо), 

хӯлаҳои типографии сурб бо сурма ва қалъагӣ, инчунин хӯлаҳои сурб бо 

қалъагӣ барои пайвасти металлҳои гуногун истифода бурда мешаванд.   

Сурби металлӣ -  барои ҳимоя намудан аз афканандаҳои радиоактивӣ ва 

нурҳои рентенӣ бисёр хуб мебошад. Сурб ба пешдоман ва дастпӯшакҳои 

резинии духтури рентгенолог ворид карда шуда, аз нурҳои ба организм 

зараровар, ӯро ҳифз менамояд.  Шишаи оксиди сурбдошта хосияти аз 

нурафшонии радиоактивӣ муҳофизат карданро дорад. Ин намуд шишаҳо 

имконият медиҳанд, бо истифодаи дасти механикӣ коркарди моддаҳои 

радиоактивиро дар зери назорат идора намоем.  Ҳангоми таъсири ҳаво, об ва 

кислотаҳои гуногун сурб устувории зиёд дорад. Ин хосият имкон медиҳад, ки 

сурб дар саноати электротехникӣ, махсусан барои истеҳсоли аккумуляторҳо ва 

рӯйпуши ноқилҳо васеъ истифода бурда шавад. Дар замони муосир дар 

истеҳсолотӣ ҳавоӣ ва радио низ истифодаи васеъ дорад. Устувории сурб 

имконият медиҳад ки ӯро барои нигаҳдорӣ аз вайроншавии ноқилҳои 

телеграфӣ ва телефонӣ аз мис омодашуда истифода барем. Ҷузъҳои мисин ва 

оҳанин бо варақаи тунуки  сурб, ки ба онҳо таъсироти химиявӣ расидааст, 

рӯйпуш карда мешаванд (ванаҳо барои электролизи мис, руҳ ва дигар 

металлҳо). Миқдори зиёди сурб дар саноати ноқилсозӣ истифода бурда 

мешаванд, ки он барои ҳимоя намудани ноқилҳои электрикӣ ва телеграфӣ аз 

коррозия, ки дар зери замин ва зери об мебошад, хидмат менамояд. Сурб 

инчунин барои истеҳсол намудани хӯлаҳои сабук (бо бисмут, қалъагӣ ва 

кадмий) барои истеҳсол намудани муҳофизаки барқӣ ва инчунин барои 

пайвасти ҷузъҳои васлшаванда истифода бурда мешаванд. Асосан истифодаи 

сурб дар сарчашмаи ҷараёни химиявӣ мебошад.      

Дар аккумуляторҳои сурбӣ аз лаҳзаҳои аввали истеҳсол то кунун бисёр 

тағиротҳо ба назар мерасанд, аммо асоси он бетағйир боқи мондааст: ду 

пластинаи аз сурб омодашуда, ки ба маҳлули кислотаи сулфат ғӯтонида 

шудааст. Истеҳсоли аккумуляторҳои ишқорӣ дар замони муосир ба дараҷаи 

васеъ расидааст, аммо пурра ҷои аккумуляторҳои аз сурб омодашударо 

нагирифтааст.  Аккумуляторҳои сурбӣ назар ба аккумуляторҳои ишқорӣ вазнин 

буда, мустаҳкамии кам доранд, аммо ҷараёни баландро ҳосил менамоянд. Барои 

додани ҷараён ба автостартер панҷ аккумуляторӣ кадмий- никелӣ ва се сурбӣ 

лозим аст. Саноати аккумуляторсозӣ яке аз соҳаҳое мебошад, ки дар он сурб 

зиёд истифода бурда мешавад.  Бояд қайд намуд , ки сурб дар остонаи техникаи 

ҳисобиву электронии муосир қарор дорад.  
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Хӯлаҳои сурб бо металлҳои гуногун асосан дар муҳити кислотаи сулфат 

омӯхта шудааст. Дар адабиётҳо маълумоти пурра ва дақиқ оиди ҳолати хӯлаҳои 

сурб бо бериллий, магний ва алюминий дар муҳити электролити NaCl, ва 

инчунин оиди хосиятҳои физико – химиявии он оварда нашудааст. Дар 

мувофиқа бо ин дар кори зерин натиҷаҳои омӯзиши хосиятҳои гармофизикӣ, 

термодинамикӣ ва анодии хӯлаҳои сурб бо металлҳои зикршуда оварда 

шудааст.   

Мавзӯи рисола дар «Стратегияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи илм ва 

технология барои солҳои 2007-2015» ва дар барномаи «Ҷорӣ намудани 

натиҷаҳои илмӣ-техникии бадастомада дар истеҳсолоти саноати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар солҳои 2010-2015» дохил мешавад.  

Мақсади рисола ин муайян намудани хосиятҳои термодинамикӣ, физикӣ- 

химиявӣ, кинетикӣ ва анодии хӯлаҳои сурб бо бериллий, магний ва алюминий, 

инчунин коркарди хӯлаҳои ба коррозия устувор дар соҳаҳои гуногуни техника 

мебошад.  

Дар вобастагӣ бо мақсади гузошташуда дар рисола вазифаҳои зерин ҳал 

карда шудааст:   

- вобастагии ҳарорати гармиғунҷоиш ва тағйирёбии функсияҳои 

термодинамикии сурб ва хӯлаҳон он бо бериллий, магний ва алюминий омӯхта 

шудааст:  

- хусусиятҳои кинетикӣ ва оксидшавии сурб бо бериллий, магний, ва 

алюминий дар ҳолати сахтӣ омӯхта шудааст, инчунин механизми оксидшавии 

хӯлаҳо аниқ карда шудааст: 

- таъсири иловаи бериллий, магний ва алюминий ба рафтори анодӣ, 

устуворӣ ба коррозияи сурб дар муҳити нейтралии электролити NaCl.  

Навгониҳои илмии рисола: Модели математикии вобастагии ҳарорати 

гармиғунҷоиш, зариби  гармидиҳӣ, ва тағйирёбии функсияҳои термодинамикӣ 

(энтальпия, энтропии,  энергия Гиббса) сурб ва хӯлаҳои он бо бериллий 

(магний ва алюминий) ҳосил карда шудааст: Бо зиёд шудани ҳарорат ва 

миқдори иловаи ҷавҳаронидашуда дар сурб, гармиғунҷоиш, зариби гармидиҳӣ, 

энталпия ва энтропияи хӯлаҳо зиёд шуда, қимати энергияи Гиббс кам мешавад. 

Дар ҳудуди зергурӯҳ ҳангоми гузариш аз хӯлаи сурб бо бериллий, ба хӯла бо 

магний энталпия зиёд шуда, ҳангоми гузариш бо хӯла бо алюминий кам 

мешавад.  Энтропияи хӯлаҳо бошад ҳангоми гузариш аз бериллий ба магний ва 

алюминий кам шуда, қимати энергияи Гиббс дар ин самт зиёд шуда, аз таъсири 

ҳарорат кам мешавад. 

Оксидшавии хӯлаҳои системаи сурб – бериллий (магний, алюминий) дар 

ҳолати сахтӣ қонунияти гиперболикиро риоя менамояд. Бо зиёдшавии ҳарорат 

ва миқдори бериллий ва магний дар сурб, суръати оксидшавӣ зиёд шуда, аз 

иловаи алюминий бошад кам мешавад. Доимиҳои суръати оксидшавӣ дорои 

тартиби 10
-3 

кг/м
2
.с мебошад. Энергияи эҳтимолии фаъолшавии раванди 

оксидшавии хӯлаҳои сурб ҳангоми гузариш аз хӯла бо бериллий ба хӯлаи 

магний ва алюминий зиёд мешавад. 
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      Бо усули потенсиодинамикӣ бо суръати тобиши потенсиал 2 мВ/с   муайян 

карда шудааст, ки иловаи бериллий, магний ва алюминий то 0.5% – и вазн то ду 

маротиба устувории анодии сурб ва хӯлаҳои он бо бериллий, магний ва 

алюминийро зиёд менамояд. Бузургии потенсиали питтингҳосилкунӣ ва 

репасивии сурб ва хӯлаҳои он бо металлҳои номбаршуда бо зиёдшавии 

консентратсияи хлорид ион дар маҳлули электролит ба самти манфӣ майл 

менамояд.  Ҳангоми гузариш аз хӯлаи сурб бо берилий ба магний ва алюминий 

потенсиали озодии коррозия зиёд шуда, ба самти мусбат майл менамояд. 

Потенсиали питингҳосилкунӣ бошад аз хӯла бо бериллий ва магниий кам шуда, 

ба хӯла бо алюминий зиёд мешавад.  

Аҳамияти амалии таҳқиқот. Дар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда 

консентратсияҳои оптималии бериллий, магний ва алюминий бо сурб муайян 

карда шудааст. Таҳқиқоти илмии иҷрошуда асосан барои коркарди таркиби 

хӯлаҳои сурби навин, ки бо нахустпатенти хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳимоя 

шудааст, пешниҳод шудааст.  

Мазмуни асосӣ, ки ба ҳимоя пешкаш мегардад: 

-натиҷаҳои таҳқиқоти вобастагии ҳарорати гармиғунҷоиш, зариби 

гармидиҳӣ ва тағйирёбии функсияҳои термодинамикии хӯлаҳои системаи сурб 

бо бериллий (магний, алюминий). 

-парметрҳои кинетикӣ ва энергетикии раванди оксидшавии хӯлаҳои сурб 

бо бериллий, магний ва алюминий ва инчунин механизми оксидшавии хӯлаҳо. 

 -вобастагии консентратсионии тавсифи анодии хӯлаҳои системаи  

бериллий (магний, алюминий),  дар муҳити электролити  NaCl. 

- гурӯҳи хӯлаҳои сурб, бо иловаҳои бериллий, магний ва алюминий барои 

истифода дар соҳаи техника.  

Баррасии натиҷаҳо. Мазмуни асосии рисола муҳокима карда шудааст: 

Республиканской  научно-технической конференции «Методы повышения 

качество и целесообразности процессов производство». – Таджикский 

технический университет им. М.С. Осими (Душанбе, 2011); VI –й 

Международной научно – практической конференции «Перспективы развития 

науки и образования».-  Таджикский технический университет им. М.С. Осими 

(Душанбе, 2012); Республиканской научно-практической конференции 

«Перспективы синтеза в области химии и технологии гетеросоединений».- 

Таджикский национальный университет (ТНУ, Душанбе, 2013); 

Республиканской научно-практической конференции «Внедрение наукоёмкой 

техники и технологий в производства».- Технологический университет 

Таджикистана (ТУТ, Душанбе, 2013); VII –й Международной научно – 

практической конференции «Перспективы развития науки и образования».- 

Таджикский технический университет им. М.С. Осими (Душанбе, 2014); 

Научной  конференции «Современные проблемы естественных и социально - 

гуманитарных наук».- Таджикский национальный университет (ТНУ, Душанбе, 

2014); Республиканской научно – практической конференции «Проблемы 

материаловедения в Республике Таджикистан».- Институт химии им. В.И. 

Никитина АН Республики Таджикистан (Душанбе, 2016);  II –й научно – 
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практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Таджикская 

наука – ведущий фактор развития общества».-(Душанбе, 2017); XIV  

Нумановские чтение «Вклад молодых ученых в развитие химической науки».-

(Душанбе, 2017). 

Интишорот.  Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот 16 мақолаи илмӣ нашр 

шуданд, ки аз онҳо 6 мақола дар маҷалаҳои тавсиянамудаи КОА назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шуда, 2 нахустпатенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гирифта шудааст.  

Саҳми муаллиф дар таҳлили иттилооти адабиёт, ҳалли вазифаҳои 

гузошташуда, тайёри ва гузаронидани таҳқиқот дар шароити озмоишӣ, таҳлили 

натиҷаҳои ҳосилшуда, дар ҷамъбасти мазмуни асосӣ ва хулосаҳои рисола 

иборат аст 

Ҳаҷм ва таркиби рисола. Рисолаи илмӣ аз муқаддима, чаҳор боб ва 

замима иборат аст, ки дар 140 саҳифаи ҳуруфчинии компютерӣ, ки дорои 53 

расм, 45 ҷадвал, 101 номгӯи адабиёт аст, баён карда шудааст.  

 

МАЗМУНИ АСОСИИ РИСОЛА 

Дар муқаддима масъалаҳои асосии таҳқиқот, асосноккунии мубрамияти 

мавзӯи рисола, аҳамияти амалӣ ва навгониҳои илмии он баён карда шудааст.   

Дар боби якум иттилооти мухтасари адабиёт оиди хосияти 

гармиғунҷоиши сурб, бериллий, магний ва алюминий, маълумот доир ба 

муҳимияти оксидавӣ ва рафтори коррозионӣ-электрохимиявии сурб бо 

металҳои ишқорзаминӣ дар муҳитҳои гуногун оварда шудааст.   Таҳлили 

маълумоти дар адабиёт оварда нишон медиҳад, ки хосиятҳои гармиғунҷоишӣ, 

гармофизикӣ ва гармодинамикии хӯлаҳои сурб бо металлҳои ишқорзаминӣ 

омӯхта шудааст. Маълумот оиди ин хосиятҳо бо хӯлаҳои сурб бо бериллий, 

магний ва алюминий, бисёр кам оварда шудааст. Инчунин маълумот доир ба 

хосиятҳои кинетикӣ ва оксидшавии хӯлаҳои сурб бо бериллий, магний ва 

алюминий, ҳам дар ҳолати сахтӣ ва моеъ оварда нашудааст. Чунин маълумот 

барои хӯлаҳои сурб бо металлҳои ишқорзаминӣ, ки бо усули термогравиметрӣ 

дар ҳолати моеъ омӯхта шудааст, вуҷуд дорад 

Рафтори коррозионӣ – электрохимиявии хӯлаҳи сурб бо бериллий омӯхта 

нашудааст. Хӯлаҳои системаи сурб – магний бошад, қисман дар муҳити 

кислотаи сулфат омӯхта шуда, маълумот доир ба таъсири магний ба устувории 

коррозионии сурб ва хӯлаҳои бисёр компонентаи он вуҷуд надорад. Инчунин 

оиди таъсири алюминий ба устувории коррозионии сурб маълумоти амиқ вуҷуд 

надорад.  

  Ҳамин тариқ, омӯзиши илмиву амалии хосиятҳои физико – химиявии 

сурб ва хӯлаҳои он бо бериллий, магний ва алюминий ба миён меояд.  

Дар боби дуюм натиҷаҳои омӯзиши вобастагии ҳароратии хосиятҳои 

гармофизикӣ, тағйирёбии функсияҳои термодинамикии хӯлаҳои сурб бо 

бериллий, магний ва алюминий дар фосилаи васеъи ҳарорат пешниҳод карда 

шудааст. Натиҷаҳо бо истифода аз усулӣ ченкунии гармиғунҷоишии металлҳо 
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ва хӯлаҳо дар реҷаи «хунуккунӣ» бо усули қайдкунии автоматии намуна аз 

вақти хунукшавӣ ҳосил карда шудаанд.   

Боби сеюми рисола доир ба натиҷаҳои таҷрибавии кинетикаи 

оксидшавии хӯлаҳои сурб бо бериллий, магний ва алюминий дар ҳолати сахт 

бахшида шудааст.  

Дар боби чоруми рисола натиҷаҳои таҷрибавии таҳқиқот оиди рафтори 

анодии хӯлаҳои сурб бо бериллий, магний ва алюминий дар муҳити 

электролити NaCl пешниҳод шудааст.   

Рисола бо хулосаи умумӣ, номгӯи адабиёт ва замимаҳо анҷом ёфтааст.  

 

ВОБАСТАГИҲОИ ҲАРОРАТИИ ГАРМИҒУНҶОИШ ВА 

ТАҒйИРЁБИИ ФУНКСИЯҲОИ ТЕРМОДИНАМИКИИ ХӮЛАҲОИ СУРБ 

БО БЕРИЛЛИЙ, МАГНИЙ ВА АЛЮМИНИЙ 

Дар кори мазкур дар реҷаи «хунуккунӣ» гармиғунҷоиш ва тағйирёбии 

функсияҳои термодинамикии сурб ва хӯлаҳои он бо бериллий, магний ва 

алюминий дар фосилаи васеи ҳароратҳо, омӯхта шудааст.   

 Барои ченкунии гармиғунҷоиши хоси металлҳо қонуни «хунукшавӣ» и 

Нютон – Рихман истифода шудааст, ки мутобиқи он ҳамаи ҷисмҳо, ки ҳарорати 

баландтар нисбат ба муҳити атроф доранд, ҳатман хунук мешаванд ва суръати 

хунукшавӣ аз зариби гармидиҳӣ (α) ва бузургии гармиғунҷоиши ҷисм вобаста 

аст.Миқдори гармии δQ талафшудаи пешакӣ гармкардаи ҷисми вазнаш т 

ҳангоми хунукшавии он дар dТ градусҳо, баробар мешавад: 

mdTCQ p

0 ,                                                      (1) 

дар ин ҷо  
0

pC  – гармиғунҷоиши хоси модда, ки аз ҷисм иборат аст.  

Талафоти энергия дар сатҳи  ҷисм рух медиҳад. Пайгирона, мумкин аст, 

ки миқдори гармии dQS талафшудаи дар сатҳи  ҷисм дар муддати вақт dt ба 

вақт, масоҳати S сатҳи он, фарқияти ҳарорати  ҷисм (Т) ва муҳити атроф (Т0) 

мутаносиб аст, ҳисобида шавад:  

 .)( 0  SdTTQS    (2) 

 Ҳангоми  ҷудошавии гармӣ дар  ҷисм ҳарорати ҳамаи нуқтаҳои он якхела 

тағйир меёбад, дар ин ҳолат баробарии зерин мувофиқ аст: 

 SQQ    ва    0

0  SdTTmdTCp   (3) 

Баробарии  (3)- ро дар намуди зерин пешниҳод кардан мумкин аст:  

 STT
d

dT
mC p )( 0

0  


. (4) 

Фарз карда мешавад, ки С, α, Т ва Т0 дар масофаи хурди ҳарорат аз 

координати нуқтаҳои сатҳи намуна вобаста нест, ки то ҳарорати якхелаи 

муҳити атроф гарм карда шудааст, вобастагии (4) барои ду намунаҳо чунин 

навишта мешавад: 

                               .
2

1122

0

1

2211

0
























d

dT
SmC

d

dT
SmC pp      (5)
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Ҳангоми истифодаи ин формулаҳо барои ду намунаҳо (эталон ва дигар 

намуд), ки андозаҳои якхела дорад S\= S2 ва ҳолати сатҳии он, зариби 

гармидиҳии он ба баробарии α1= α2  баробар мешавад: 

  .

1

2

1

20

1

2

1

200

221

















































t

T

t

T

m

m

d

dT

d

dT

m

m
ССC PPP




                               (6) 

Бо донистани гармиғунҷоиши хос 1

o

PC , суръати хунукшавии намунаҳо 

 
1d

dT
,
 

2d
dT

 ва вазни намунаҳо m1 ва m2, суръати хунукшавӣ ва гармиғунҷоиши 

дигар намунаро ҳисоб кардан мумкин аст.  

     .

2

1

1

200

12

























d

dT

d

dT

m

m
CС PP                              (7) 

 дар ин  о m1 и m2 - мутаносибан вазни эталон ва намуна, α1 ва α2 – 

зариби гармидиҳии онҳо ва S1 , S2 - масоҳати сатҳи онҳо. Одатан ҳангоми 

истифодаи формулаҳои (7) иҷозат дода мешавад, ки α1 =α2 баробар шавад. 

Вобастагии ҳароратии намунаҳо ва хӯлаҳо аз вақти хунукшавӣ ба тариқи 

таҷрибавӣ ҳосилшуда дар расми 1 овардашуда бо формулаи зерин навишта 

мешавад: 

 21 /

02

/

010 )( )(
2

1  
 eТТeТТТT .                      (8) 

Муодиларо аз рӯи τ дифференсонӣ намуда, барои ҳисоби суръати 

хунукшавии намунаҳо муодилаи зеринро (8) ҳосил менамоем: 

             . )()(
2

1
            21 /

2

02/

1

01







 





 


e

ТТ
e

ТТ

d

dТ
                  (9) 

Вобастагии ҳароратии хӯлаҳои сурб бо бериллий, магний ва алюминий 

дар реҷаи «хунуккунӣ» дар фосилаи ҳарорати 300-550 К омӯхта шудааст.  

Хӯлаҳо барои омӯзиш аз тамғаҳои сурб С2, алюминий А995, бериллий 

БМ-1 ва магнии металии Мг 90 ҳосил карда шудаанд. Хӯлаҳо дар қӯраи намуди 

СШОЛ синтезиронида шудаанд. Омодакунии хӯлаҳо пеш аз рехтагарӣ бо 

назардошти ғубори сурб ва иловагиҳои ҷавҳаронидашаванда дар тафдони 

электрикӣ гузаронда шуддааст. Барои таҳқиқот хӯлаҳое интихоб карда шудаанд, 

ки вазни онҳо аз вазни шихта на зиёда аз 1%-вазнро ташкил медиҳанд.   Аз 

хӯлаҳои ҳосилшуда, бо усули рехтагарӣ дар қолибҳои графитӣ намунаҳои 

қутрашон 16мм ва дарозиашон 30мм, ҳосил карда шудаанд.   

Ба сифати мисол маълумот оиди хосиятҳои гармофизикӣ ва тағйирёбии 

функсияҳои термодинамикии хӯлаҳои сурб бо магний оварда шудааст. Аз рӯи 

муодилаи (9) суръати хунукшавии намунаҳои хӯлаҳои сурб бо магний ҳисоб 
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карда шудааст. Вобастагии dТ= d(τ) дар расми 1 оварда шудааст. Барои хӯлаҳои 

омӯхташуда қимати зарибҳои муодилаи (9) ∆Т1 ,τ1, ∆Т2 ,τ2  дар ҷадвали 1 оварда 

шудааст. Натиҷаҳои таҳқиқот бо истифодаи барномаи MS Excel коркард карда 

шуда, графикҳо бошанд, дар барномаи Sigma Plot сохта шудаанд. Дар ин ҳолат 

қимати зариби коррелатсия на зиёда аз 0,99-ро ташкил медиҳад.   

       
300 350 400 450 500 550 600

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Эталон (Cu марки М00)

Pb

Pb+0.01%Mg

Pb+0.1%Mg

Pb+0.5%Mg

dT/d,K/c

T,K

 
Расми 1- Вобастагии ҳароратии суръати хунукшавии эталон (Cu тамғаи 

М00) ва намунаҳои хӯлаҳои сурб бо магний 

Ҷадвали 1 – Қимати зарибҳои муодилаи (9) барои эталон (Cu тамғаи 

М00) ва хӯлаҳои сурб бо магний 

 

Миқдори 

магний дар 

сурб, %-вазн 

∆Т1, K τ1,С ∆Т2, K τ2, С
 ∆Т1/τ1, 

K/c
 

∆Т2/τ2, 

K/c
 ∆Т0, K

 

Эталон (Cu 

тамғаи М00) 
134.64 156.98 128.74 418.04 0.86 0.31 281.99 

Pb 133.16 148.76 141.33 359.51 0.90 0.39 284.90 

+0.01Mg 117.10 92.59 182.96 317.22 1.26 0.58 284.07 

+0.1 Mg 66.39 80.00 214.04 288.18 0.83 0.74 288.14 

+0.5 Mg 79.05 86.965 213.28 254.44 0.91 0.84 290.59 

  

Бароои ҳисоби гармиғунҷоиши хоси хӯлаҳои сурб бо магний, қимати 

суръати хунукшавии эталони мис тамғаи М00 ва хӯлаҳои сурб бо магний 

истифода шудааст. Бо истифодаи муодила (7) ва қимати суръати хунукшавӣ 

гармиғунҷоиши хоси эталон ва хӯлаҳои сурб бо магний ҳисоб карда шудааст. 

Муодилаи вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиши хоси эталон (мис тамғаи М00) 

ва хӯлаҳои сурб бо магний, ҳосил карда шудааст, ки бо чунин тарз навишта 

мешавад.    
320 dTcTbTaC P                                                           (10) 
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Қимати зарибҳои муодилаи (10) дар ҷадвали 2 овардда шудааст. 

Натиҷаҳои ҳисобукитоби вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш барои хӯлаҳои 

сурб бо магний аз рӯи муодилаҳои (7) ва (10) баъди ҳар 50К дар ҷадвали 3 

оварда шудааст.  

Гармиғунҷоши хӯлаҳои сурб бо магний бо зиёд шудани ҳарорат ва 

миқдори магний, меафзояд.  

 Ҷадвали 2 –Қимати зарибҳои a, b, с, d дар муодилаи (10) барои эталон (Cu 

тамғаи М00) ва хӯлаҳои сурб бо магний  

 

Миқдори 

магний дар 

сурб, %-вазн 

a b
 

с d
 

Зариби 

коррелятсия  

R, % 

Эталон (Cu 

тамғаи М00) 324.454 0.2751 -2.87∙10
-4

 1.42∙10
-7

 1.00 

Pb 338.83 -2,39 0.007 -5.69∙10
-6

 0.9986 

+0.01Mg 338.86 -2.39 6.96∙10
-3

 -5.69∙10
-6

 0.9987 

+0.1 Mg 339.08 -2.39 6.95∙10
-3

 5.68∙10
-6

 0.9987 

+0.5 Mg 340.04 -2.37 6.92∙10
-3

 -5.66∙10
-6

 0.9987 

 

Ҷадвали 3 – Вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиши хоси (кДж/кг·К)  

эталон (Cu тамғаи М00) ва хӯлаҳои сурб бо магний  

 

Т, К 

Эталон (Cu 

тамғаи 

М00) 

Pb Pb+0.01%Mg Pb+0.1%Mg Pb+0.5%Mg 

298,15 0.383(0.385
*
) 0.094(0.127

*
)(0.119

**) 
0.094 0.095 0.099 

350 0.391 0.111(0.122
**

) 0.111 0.112 0.115 

400 0.397(0.397
*
) 0.132(0.132

*
) (0.128

**
) 0.132 0.133 0.137 

450 0.403 0.154(0.135
**

) 0.154 0.155 0.159 

500 0.407(0.408
*
) 0.172(0.137

*
) (0.140

**
) 0.172 0.173 0.177 

550 0.412 0.183 0.183 0.184 0.188 
*
Дар қавс қимати гармиғунҷоиши мис ва сурб мувофиқ ба маълумоти 

адабиёт оварда шудааст.  

Аз рӯи бузургиҳои суръати хунукшавии намунаҳо ва хӯлаҳо, ки ба тариқи 

таҷрибавӣ ҳосил карда шуда ва инчунин қимати ҳисобнамудаи гармиғунҷоиши 

хӯлаҳои сурб бо магний, вобастагии ҳароратии зариби гармидиҳии (α, Вт/К·м2) 

хӯлаҳо бо формулаи зерин ҳисоб карда мешавад: 

 
)( 0 STT

mC
d
dТo

p


 

                                     (11) 

Натиҷаҳои ҳисоби зариби гармидиҳии хӯлаҳои сурб бо магний дар ҷадвали 

4 оварда шудааст.  
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Ҷадвали 4 – Вобастагии ҳароратии зариби гармидиҳӣ (Вт/К·м
2
) хӯлаҳои 

сурб бо магний, %-вазн 

Т, К Pb Pb+0.01% Mg Pb+0.1% Mg Pb+0.5% Mg 

298,15 0.19 0.24 0.20 0.25 

350 0.98 1.19 1.08 1.25 

400 2.06 2.51 2.34 2.50 

450 3.32 3.86 3.83 3.84 

500 4.55 4.94 5.21 4.90 

550 5.45 5.71 6.03 5.71 

 Барои ҳисоби вобастагии ҳароратии тағйирёбии энталпия, энтропия ва 

энергияи Гиббс барои хӯлаҳои сурб бо магний интегралҳо аз гармиғунҷоиши 

хос истифода гардид:  

       4

0

43

0

32

0

2

00

oo

432
)()( TT

d
TT

c
TT

b
TTaTHTH  ;    

     3

0

32

0

2

0

0

0

oo

32
ln)()( TT

d
TT

c
TTb

T

T
aTSTS  ;                            (12) 

], )( S-(T) T[S-] )( H-(T)[H=] )( G-(T) [G 0

00

0

00

0

00 TTT   
     

дар ин ҷо  0T  = 298,15К. 

Қимати ҳисобнамудаи тағйирёбии вобастагии ҳароратии энталпия (кДж/кг), 

энтропия (кДж/(кг∙К), ва энергияи Гиббс (кДж/кг)  барои хӯлаҳои сурб бо 

магний дар ҷадвали 5 ва расми 2 оварда шудааст.  

300 350 400 450 500 550

-40

-30

-20

-10

0

Эталон (Cu марки М00)

Pb

Pb+0.01%Mg

Pb+0.1%Mg

Pb+0.5%Mg

Т,К

G
0
(T) - G

0
(298.15К), кДж/кг

 
 

Расми  2- Вобастагии ҳароратии тағйирёбии энергии Гиббс барои эталон  

(Сu марки М00) ва хӯлаҳои сурб бо магний. 
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Ҷадвали 5 – Вобастагии ҳароратии тағйирёбии энталпия ва энтропия барои 

хӯлаҳои сурб бо магний. 

Т, К 

Эталон 

(Cu 

тамғаи 

М00) 

Pb Pb+0.01%Mg Pb+0.1%Mg Pb+0.5%Mg 

    ( )    (  
 )                      

298,15 0.71 0.20 0.20 0.27 0.23 

350 20.13 5.33 5.34 5.48 5.59 

400 39.87 11.44 11.46 11.68 11.92 

450 59.89 18.66 18.69 18.99 19.36 

500 80.17 26.92 26.97 27.36 27.81 

550 100.68 35.94 36.00 36.50 37.00 

     ( )    (  
 )                        

298,15 0.002 0.0004 0.0004 0.0011 0.0005 

350 0.062 0.016 0.0162 0.0172 0.0169 

400 0.115 0.032 0.0324 0.0338 0.0336 

450 0.162 0.049 0.0492 0.0511 0.0510 

500 0.205 0.066 0.0664 0.0688 0.0687 

550 0.244 0.083 0.0833 0.0864 0.0860 
Таҳқиқотҳои гузаронидашуда нишон медиҳад, ки бо зиёдшавии ҳарорат 

энталпия, энтропия барои хӯлаҳои сурб бо магний афзуда, қимати энергияи 
Гиббс бошад, кам мешавад.  

Ба  таври аналогӣ таҳқиқотҳо оиди хосиятҳои гармофизикӣ ва тағйирёбии 
функсияҳои термодинамикии хӯлаҳои сурб бо бериллий ва алюминий 
гузаронида шудааст. Чуноне, ки аз ҷадвалҳои 6 ва 7 маълум аст, барои хӯлаҳои 
сурб бо бериллий, магний ва алюминий  бо зиёдшавии ҳарорат гармиғунҷоишии 
хӯлаҳо зиёд мешавад. Аз ин маълум мешавад, ки ҷавҳаронидан хосиятҳои 
гармиғунҷоишии хӯлаҳоро зиёд менамояд, ки ҳангоми гузариш аз хӯла бо 
бериллий ба хӯла бо магний гармиғунҷоиши афзуда, ба хӯла бо алюминий кам 
мешавад. Дар ҷадвали 6 инчунин маълумот аз адабиёт барои гармиғунҷоишии 
сурби тоза оварда шудааст, ки 99% бо маълумотҳои ҳосилнамуда, мувофиқат 
менамояд (ҷадвали 6).  

Ҷадвали 6 – Вобастаги ҳароратии гармиғунҷоиши хос барои эталон (Cu тамғаи 

М00) ва хӯлаҳои сурб бо бериллий, магний ва алюминий  

Т, К 

Эталон (Cu 

тамғаи М00) 
Pb Pb+0.5%Be Pb+0.5%Mg Pb+0.5%Al 

   
 ( )    (    )             

298,15 0.383(0.385
*
) 0.094(0.127

*
)(0.119

**) 
0.087 0.099 0.082 

350 0.391 0.111(0.122
**

) 0.114 0.115 0.108 

400 0.397(0.397
*
) 0.132(0.132

*
) (0.128

**
) 0.134 0.137 0.133 

450 0.403 0.154(0.135
**

) 0.146 0.159 0.153 

500 0.407(0.408
*
) 0.172(0.137

*
) (0.140

**
) 0.149 0.177 0.164 

550 0.412 0.183 0.143 0.188 0.163 
*
Дар қавс қимати гармиғунҷоиши мис ва сурб мувофиқ ба маълумотҳои адабиётҳо оварда 

шудааст. 
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 Ҷадвали 7 – Вобастагии ҳароратии тағйирёбии энталпия, энтропия ва 

энергияи Гиббс барои хӯлаҳои сурб бо бериллий, магний ва алюминий  

Т,К 

Эталон 

(Cu 

тамғаи 

М00) 

Pb Pb+0.5%Be Pb+0.5%Mg Pb+0.5%Al 

    ( )    (  
 )                      

298,15 0.71 0.20 0.15 0.23 0.08 

350 20.13 5.33 5.23 5.59 4.80 

400 39.87 11.44 11.49 11.92 10.80 

450 59.89 18.66 18.54 19.36 17.93 

500 80.17 26.92 25.97 27.81 34.57 

550 100.68 35.94 33.33 37.00 34.04 

    ( )    (  
 )                        

298,15 0.002 0.0005 0.018 0.0005 0.0006 

350 0.062 0.016 0.033 0.017 0.015 

400 0.115 0.032 0.050 0.034 0.031 

450 0.162 0.049 0.067 0.051 0.048 

500 0.205 0.066 0.082 0.069 0.065 

550 0.244 0.083 0.096 0.086 0.081 

    ( )    (  
 )                      

298,15 -0.002 -0.006 -5.13 -0.09 -0.02 

350 -1.651 -0.412 -6.40 -0.29 -0.35 

400 -6.107 -1.621 -8.47 -1.49 -1.49 

450 -6.107 -3.655 -11.39 -3.52 -3.45 

500 -22.243 -6.540 -15.12 -6.41 -6.25 

550 -33.475 -10.281 -19.59 -10.16 -9.87 
*

0T  = 298,15К. 

 Ҳангоми гузариш аз хӯлаҳои сурб бо бериллий ба хӯла бо магний, 

энталпия зиёд шуда ва бо хӯла бо алюминий кам мешавад. Энтропия ҳангоми 

гузариш аз хӯла бо бериллий ба хӯла бо магний ва алюминий, кам шуда, қимати 

энергияи Гиббс бошад дар ин самт афзуда, бо зиёд шудани ҳарорат кам 

мешавад.  

 

КИНЕТКАИ ОКСИДШАВИИ ХӮЛАҲОИ СУРБ БО БЕРИЛЛИЙ, 

МАГНИЙ ВА АЛЮМИНИЙ, ДАР ҲОЛАТИ САХТ 

Муҳофизати металлҳо ва хӯлаҳо аз оксидшавӣ дар ҳолати моеъ, дар 

шароити истеҳсолоти муосир аҳамияти калон дорад, чунки вай дараҷаи 

олудашавиро бо оксидҳои ҳамроҳшуда, ғуборҳо муайян мекунад. Аз ин 

параметрҳо сифати сатҳ низ вобастаги дорад. Омӯзши равандҳои оксидшавии 

хӯлаҳо инчунин барои истифодаи ратсионалии туршкунандаҳо ва лигатураҳо 

муҳим мебошад.    

Кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои системаи Pb-Mg бо усули 

термогравимтерӣ дар ҳолати сахт омӯхта шудааст.  Хӯлаҳо барои таҳқиқот бо 
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истифодаи қӯраи муқовиматӣ ҳосил карда шудааст. Вазнкашии намунаҳо бо 

истифодаи тарозуи аналитикии тамғаи АРВ-200 бо дақиқии 0.1∙10
-6

 кг иҷро 

карда шудааст.   

Барои таҳқиқи таъсири магний ба хосиятҳои кинетикаи оксидшавии сурб, 

дар ҳолати сахт гурӯҳи хӯлаҳо бо миқдори 0.005 до 0.5%-и вазн, синтезиронида 

шудааст. Таҳқиқот дар муҳити ҳаво дар ҳароратҳои 473К, 523К ва 573К, 

гузаронида шудааст.  

Каҷхаттаҳои кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои системаи Рb–Mg нишон 

медиҳад, ки суръати максималии раванди оксидшавӣ дар марҳалаи аввал ба 

қайд гирифта шудааст.  Бо гузашти вақти муайян, кам шуда ба сифр наздик 

мешавад. Доимиҳои суръати оксидшавӣ (суръати оксидшавии ҳақиқӣ) бо ёрии 

ҳисоби расандаҳое, ки аз нуқтаҳои зиёди таҷрибавӣ мегузаранд, ҳангоми зиёд 

шудани миқдори магний дар хӯла аз 0.005 то 0.5 %-и вазн, аз 2.50
.
10

-4
 то 4.41

.
10

-

4
 кг

.
м

-2.
сон

-1
 зиёд мешаванд (ҷадвали 8). Каҷхаттаҳои кинетикии оксидшавии дар 

расми 3 овардашудашуда ба муодилаи у=Kτ
n
, ки дар ин ҷо n  аз 2 то 5 вобаста аз 

таркиби хӯлаи оксидшавӣ иваз мешавад, итоат менамояд.  (ҷадвали 9). Аз 

вобастагии (g/s)
2
-τ (расми 3) ва маълумотҳои ҷадвали 9 хулоса баровардан 

мумкин аст, ки тавсифи  оксидшавии хӯлаҳо вобастагии гиперболикиро итоат 

менамояд 

Ҷадвали 8 – Параметрҳои кинетикӣ ва энергетикии раванди оксидшавии 

хӯлаҳои сурб бо магний, дар ҳолати сахтӣ.  

Миқдори магний 

дар сурб %-вазн 

 

Ҳарорати 

оксидшавӣ К 

Суръати ҳақиқии 

оксидшавӣ К·10
-4

, 

кг·м 
–2

·сон
–1

 

Энергияи эҳтимолии 

фаъолшавии оксидшавӣ 

кДж/моль. 

0.0 

473 

523 

573 

2.50 

3.16 

3.53 

 

16.9 

0.005 

473 

523 

573 

2.51 

3.18 

3.64 

 

16.3 

0.01 

473 

523 

573 

2.72 

3.26 

3.74 

 

15.7 

0.05 

473 

523 

573 

2.86 

3.36 

3.95 

 

14.5 

0.1 

473 

523 

573 

2.97 

3.67 

4.16 

 

13.1 

0.5 

473 

523 

573 

3.21 

3.88 

4.41 

 

12.5 
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Расми 3 – Каҷхаттаҳои кинетикии 

оксидшавии хӯлаҳои сурб бо 

магний, ки дар таркибашон, 0.05(а); 

0.1(б); 0.5(в) %-вазн магний доранд 

 
 

 
Расми 4-Изохрони оксидшавии 

хӯлаҳои сурб бо магний дар 

ҳарорати 573К. 

 

 

Энергияи эҳтимолии оксидшавиро аз рӯи тангенси афтиши кунҷии рости 

вобастагии lgК-1/T муайян карда шудааст, ки ба 16.9 кДж/мол барои сурби тоза 

ва 12.5 кДж/мол барои хӯлаи сурб, ки дар таркибаш 0.5%-вазн магний дорад, 

баробар мебошад, ки бо зиёд шудани миқдори магний дар хӯла кам мешавад.   

Муайян карда шудааст, ки хӯлаҳое, ки дар таркибашон миқдори ками магний 

доранд, қимати хурди суръати оксидшавӣ, мушоҳида карда мешавад. Бо 

зиёдшавии миқдори магний дар хӯлаҳо суръати оксидшавӣ зиёд мешавад  

(ҷадвали 8).  

Вобастагии суръати оксидшавии хӯлаҳо аз таркиб дар намуди изохрони 

оксидшавӣ дар ҳарорати 573К, ки ҳангоми дорои 0.1%-вазни магний ба 

максимум мерасад, дар расми 4 оварда шудааст.  Дар ин ҳолат қимати энергияи 

фаъолшавӣ, кам мешавад.  
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Ҷадвали 9 – Модели математикии каҷхаттаҳои оксидшавии хӯлаҳои сурб 

бо магний, дар ҳолати сахт  

Миқдори 

магний дар 

сурб  

%-вазн 

Ҳарорати 

оксидшавӣ К 

    

 

Муодилаи қаҷхатаи оксидшавӣ 

З
ар

и
б

и
 

к
о
р
р
ел

я
тс

и
я
, 
R

2
 

 

0.0 

473 

523 

573 

y=-9E-07x
5
+8E-05x

4
-0,0022x

3
+0,0155x

2
+ 0,188x 

y= -1E-06x
5
+1E-04x

4
-0,0029x

3
+0,03x

2
 + 0,170x 

y=-1E-06x
5
+7E-05x

4
-0,002x

3
 + 0,025x

2
 + 0,194x 

0.997 

 0.991  

 0.995  

 

0.05 

473 

523 

573 

y=-3E-06x
5
+0,000x

4
-0,014x

3
+0,184x

2
-0,323x 

y=-8E-06x
5
+0,000x

4
-0,018x

3
+0,242x

2
-0,436x 

y=7E-05x
5
+0,000x

4
-0,018x

3
+0,293x

2
-0,633x 

 0.985 

 0.983  

0.988  

 

0.1 

473 

523 

573 

y = 0,000x
4
 - 0,014x

3
 + 0,180x

2
 - 0,310x 

y = 0,000x
4
 - 0,019x

3
 + 0,248x

2
 - 0,439x 

y = 0,000x
4
 - 0,019x

3
 + 0,299x

2
 - 0,612x 

0.988 

0.986 

 0.990 

 

0.5 

 

473 

523 

573 

y = 0,000x
4
 - 0,014x

3
 + 0,181x

2
 - 0,305x 

y = 0,000x
4
 - 0,021x

3
 + 0,266x

2
 - 0,462x 

y = 0,000x
4
 - 0,019x

3
 + 0,287x

2
 - 0,539x 

0.987  

0.984 

0.990 

 

Вобаста аз миқдори магний суръати оксидшавии хӯлаҳо аз 2.50·10
-4

 то 

4.41·10
-4 

кг·м
-2

· сек
-1 

тағйир меёбад. Иловаи магний дар ҳудуди 0,005-0,5%-вазн 

суръати оксидшавии сурбро зиёд намуда, бузургии энергияи эҳтимолии 

фаъолшавии раванди оксидшавии хӯлаҳоро аз 16.9 то 12.5 кДж/мол, дар ҳолати 

сахт кам менамояд.     

Ҳамин тавр, таҳқиқи кинетикию оксидшавии хӯлаҳои сурб бо бериллий 

ва алюминий низ гузаронида шудааст. Дар ҷадвали 10 вобастагии энергияи 

эҳтимолии фаъолшавии раванди оксидшавии хӯлаҳои сурб бо металлҳои 

номбаршуда оварда шудааст.    

Ҷадвали 10 – Қимати муқоисавии энергияи эҳтимолии кДж/мол 

фаъолшавии раванди оксидшавии хӯлаҳои сурб бо бериллий, магний ва 

алюминий.   

Миқдори Be, Mg и  

Al в Pb, %-вазн 

       Система     

 

0.0 

 

0.005 

 

0.01 

 

0.05 

 

0.1 

 

0.5 

Pb- Be 16.9 16.0 14.5 13.7 12.9 11.6 

Pb- Mg 16.9 16.3 15.7 14.5 13.1 12.5 

                   Pb-Al 16.9 - 27.9 31.7 34.7 38.1 

 
Дида мешавад, ки бо баланд шудани ҳарорат ва миқдори бериллий, 

магний ва алюминий суръати оксидшавии зиёд мешавад. Ҷавҳаронидани 
алюминий оксидшавии сурбро кам менамояд. Энергияи эҳтимолии фаъолшавии 
раванди оксидшавии хӯлаҳо ҳангоми гузариш аз хӯла бо бериллий ба хӯла бо 
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магний 3 маротиба меафзояд. Муайян карда шудааст, ки оксидшавии хӯлаҳо 
қонунияти гиперболикиро итоат менамояд.   

 

РАФТОРИ АНОДИИ ХӮЛАҲОИ СУРБ БО БЕРИЛЛИЙ, МАГНИЙ ВА 

АЛЮМИНИЙ.  

 
 Ҳамасола миқдори зиёди металлҳои истеҳсолшуда аз таъсири коррозия 

аз байн мераванд, ки ин ба ҳаҷми солонаи маҳсулоти истеҳсолкардаи як 
корхонаи калони маталлурги баробар аст. Сабаби пайдоиши коррозия ин 
ноустувории термодинамикии металлҳо мебошад. Дар ҳавои намнок сурб бо 
қабати оксидии ҳимоявӣ рӯйпуш мешавад, ки баъдан ба карбонати асоси 
мубаддал мегардад. Аз ҳамин сабаб таҳқиқоти ҳолати коррозионии сурб, ки бо 
бериллий ҷавҳаронида шудааст, омӯхта шудааст. Дар адабиёти илмӣ  ягон 
маълумот оиди хосиятҳои коррозионии хӯлаҳои системаи Pb-Be (Mg, Al) дар 
муҳити  3%-и NaCl вуҷуд надорад. Муайян аст, ки мустаҳкамии сурб аз 
тағйирёбии структура, яъне бузургии кристалҳо дар хӯлаҳо ҳангоми ҷавҳаронӣ 
вобаста мебошад.  Модификаторҳои структураи хӯлаҳо металлҳое буда 
метавонанд, ки алоқамандии байни атомҳояшон хурд мебошанд. Инчунин 
ҳарорати гудозиши хурд, мустаҳкамӣ ва сахтии кам дошта бошанд.  

Таҳқиқоти хосияти электрохимиявии хӯлаҳои сурб дар потенсиостати 
ПИ-50-1.1 бо усули потенсиодинамикӣ бо суръати тобиши потенсиал 2мВ/с дар 
програматори ПР-8 ва худсабткунаки ЛКД-4 гузаронида шудааст. Ҳарорати 
маҳлул бо ёрии термостати МLШ-8 доими яъне 20

о
С дошта шудааст. Ба сифати 

электроди муқоисавӣ, электроди хлорнуқрагӣ ва ҳамчун ёридиҳанда – 
платинавӣ хизмат менамояд. Дар ин кор хосиятҳои коррозини ва 
электрохимиявии хӯлаҳои сурб бо бериллий, магний ва алюминий, ки бо 
миқдори 0,005; 0,01;0,05;0,1;0,5 %- вазн илова шудаанд, омӯхта шудааст.   

Ба сифати мисол дар расми 5 ва ҷадвали 11 натиҷаҳои таҳқиқоти 
хосиятҳои коррозиониву электрохимиявии хӯлаҳои сурб бо магний дар муҳити 
электролити NaCl оварда шудааст. Натиҷаҳои таҳқиқот нишон медиҳад, ки бо 
иловаи магний дар миқдори 0.005-0.5 %- вазн потенсиали корозияи озод ва 
корозия ба самти мусбат таъғир меёбад. Потенсиалҳои питтингҳосилкунӣ ва 
репасивӣ низ ба самти мусбати қиматҳо таъғир меёбад. (ҷадвали 11).  

Иловаи магний имкон медиҳад, ки суръати анодии коррозионӣ кам 

шавад, ин аз он шаҳодат медиҳад, ки каҷхатаҳои анодӣ ба самти мусбати 

потенсиал майл менамоянд (расми 5).  Суръати коррозияи хӯлаҳо, ки дар 

таркибшон аз 0.005-0.5%-и вазн магний доранд, назар ба сурби тоза 1.5-2.0 

маротиба кам мебошад. (ҷадвали 11).   

 

 

 

 

 



18 

 

 
Расми 5 – Каҷхатаи потенсиодинамикӣ - поляризатсионию анодии 2мВ/с 

хӯлаҳои сурб (1) бо магний,  %-вазн: 0.005(2), 0.01(3), 0.05(4), 0.1(5), 0.5(6), дар 

муҳити электролити  3% - NaCl 

Ҷадвали 11 – Тавсифоти коррозионӣ – электрохимиявии хӯлаҳои сурб бо 

магний дар муҳити электролити  NaCl. 

 

Муҳит 

NaCl, 

%-и 

вазн 

 

   Миқдори 

магний 

дар 

сурб,  

%-и вазн 

Потенсиалҳои электрохимиявӣ 

(э.х.н), В 

Суръати 

коррозии 

-Есв.кор -Екор -Еп.о -Ерп 

iкор. K
.
 10

-3
 

А/м
2
 г/м

2
.ч 

0,03% 

- 0,524 0,712 0,380 0,450 0,80 15,44 

0,005 0,520 0,710 0,380 0,440 0,75 14.48 

0,01 0,510 0,680 0,360 0,434 0,70 13.51 

0,05 0,500 0,668 0,354 0,425 0,64 12.35 

0,1 0,480 0,650 0,345 0,420 0,58 10.62 

0,5 0,460 0,640 0,340 0,420 0,45 8.68 

0,3% 

- 0,543 0,720 0,420 0,510 0,85 16,40 

0,005 0,540 0,716 0,420 0,500 0,80 15,44 

0,01 0,520 0,700 0,380 0,480 0,74 14,28 

0,05 0,516 0,684 0,360 0,470 0,68 13,12 

0,1 0,490 0,672 0,350 0,460 0,56 10,81 

0,5 0,480 0,656 0,350 0,460 0,48 9,26 

3% 

- 0.562 0.780 0.450 0.548 0.98 18.91 

0,005 0.558 0.777 0.440 0.545 0.95 18.34 

0,01 0.544 0.760 0.425 0.540 0.82 15.83 

0,05 0.525 0.725 0.410 0.540 0.76 14.67 

0,1 0.515 0.710 0.410 0.520 0.60 11.58 

0,5 0.510 0.700 0.400 0.510 0.52 10.04 
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Бо тариқи аналогӣ таҳқиқи коррозионӣ – электрохимиявии хосиятҳои 

хӯлаҳои сурб бо бериллий ва алюминий дар муҳити электролити NaCl 

гузаронида шудааст.  Дар ҷадвали 12 натиҷаҳои потенсиали (х.с.э) коррозияи 

озоди хӯлаҳои сурб бо бериллий, магний ва алюминий аз консентратсияи  

электролити NaCl  оварда шудааст. Чуноне, ки маълум аст, барои хӯлаҳои сурб 

бо бериллий, магний ва алюминий ҳангоми гузариш аз электролити суст ба 

электролити қавӣ камшавии бузургии потенсиали коррозияи озод, новобаста аз 

миқдори компоненти ҷавҳаронидашуда, ба назар мерасад.   Ҳангоми гузариш аз 

хӯлаи сурб бо белиилий ба хӯла бо магний ва алюминий потенсиали коррозияи 

озод зиёд мешавад, яъне самти мусбат ҳаракат мекунад.   

Ҷадвали 12 – Тағйирёбии потенсиали (х.с.э) коррозияи озоди (-Есв. корр.,В) 

хӯлаҳои сурб бо бериллий, магний ва алюминий аз консентратсияи  

электролити NaCl.  

Муҳит 

NaCl, %-

и вазн 

Миқдори 

элементҳои 

ҷавҳаронидашуда 

дар сурб %-и вазн  

 

-Есв. корр.,В 

Хӯлаҳо бо Be Хӯлаҳо бо Mg Хӯлаҳо бо Al 

 

 

 

0,03%  

- 0,524 0,524 0,524 

0,01 0,505 0,510 0,464 

0,05 0,485 0,500 0,450 

0,1 0,475 0,480 0,428 

0,5 0,470 0,460 0,425 

 

 

 

0,3%  

- 0,543 0,543 0.543 

0,01 0,515 0,520 0.482 

0,05 0,500 0,516 0.474 

0,1 0,488 0,490 0.460 

0,5 0,480 0,480 0.436 

 

 

3%  

- 0,562 0.562 0,562 

0,01 0,530 0.544 0,524 

0,05 0,518 0.525 0,519 

0,1 0,506 0.515 0,510 

0,5 0,500 0.510 0,500 
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Ҷадвали 13 – Суръати коррозияи хӯлаҳои сурб бо бериллий, магний ва 
алюминий дар муҳити электролити  NaCl  

Муҳит 

NaCl, %-и 

вазн 

Миқдори 

элементҳои 

ҷавҳаронида

шуда дар 

сурб %-и вазн  

Хӯлаҳо бо Be Хӯлаҳо бо Mg Хӯлаҳо бо Al 

iкор, 

А/м2
. 

K. 10-3, 

г/м2.ч 

iкор, 

А/м2
. 

K. 10-3, 

г/м2.ч 

iкор, 

А/м2
. 

K. 10-3, 

г/м2.ч 

 

 

 

0,03% 

 

- 0,80 15.44 0,80 15,44 0,80 15,44 

0,005 0,74 14.28 0,75 14.48 0,68 13,12 

0,05 0,60 11.58 0,64 12.35 0,48 9,26 

0,1 0,50 9.65 0,58 10.62 0,44 8,49 

0,5 0,42 8.11 0,45 8.68 0,40 7,72 

 

 

 

0,3% 

- 0,85 16,40 0,85 16,40 0.85 16.40 

0,005 0,76 14,67 0,80 15,44 0.72 13.89 

0,05 0,64 12,35 0,68 13,12 0.54 9.82 

0,1 0,48 9,26 0,56 10,81 0.50 9.75 

0,5 0,44 8,49 0,48 9,26 0.42 8.11 

 

 

 

3% 

- 0,98 18,91 0.98 18.91 0,98 18,9 

0,005 0,80 15,44 0.95 18.34 0,75 14,5 

0,05 0,65 12,54 0.76 14.67 0,55 10,6 

0,1 0,50 9,65 0.60 11.58 0,51 9,8 

0,5 0,47 9,07 0.52 10.04 0,44 8,5 

 

Чуноне, ки аз ҷадвали 13 маълум аст, суръати коррозияи хӯлаҳои сурб бо 

бериллий, магний ва алюминий ҳангоми гузариш аз хӯлаи системаи Pb-Be ба 

хӯла бо Pb-Mg зиёд шуда, ба хӯлаи системаи Pb-Al – кам мешавад.   

ХУЛОСАҲО 

1. Дар асоси таҳлили дар адабиётҳо овардашудаи маълумотҳо хулоса оиди 

зарурияти ҷавҳаронии сурб бо бериллий, магний ва алюминий бо мақсади 

коркарди хӯлаҳои нав, ки дар истеҳсоли ноқилҳо ва дигар соҳаҳо истифода 

бурда мешаванд, оварда шудааст.   

2. Дар реҷаи “хунуккунӣ” вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиши хос ва 

тағйирёбии функсияҳои термодинамикии хӯлаҳои сурб бо бериллий, магний ва 

алюминий дар доираи ҳарорати 300-500К таҳқиқ карда шудааст. Формулаҳои 

вобастагии ҳароратии хосиятҳои гармофизикӣ ва функсияҳои термодинамикии 

хӯлаҳои сурб бо металлҳои зикршуда, ҳосил карда шудааст. Муайян карда 

шудааст, ки бо зиёдшавии ҳарорат ва миқдори элементҳои ҷавҳаронидашуда 

дар сурб, гармиғунҷоиш ва зариби гармидиҳӣ зиёд мешавад. Ҳангоми гузариш 

аз хӯла бо бериллий, ба хӯла бо магний гармиғунҷоиш зиёд шуда, ва ҳангоми 

гузариш ба хӯла бо алюминий – кам мешавад.   

3. Нишон дода шудааст, ки бо зиёдшавии ҳарорат ва миқдори бериллий, 

магний ва алюминий дар сурб, энталпия, энтропияи хӯлаҳо зиёд шуда, 

бузурргии Гиббс бошад кам мешавад. Ҳангоми гузариш аз хӯлаи сурб бо 
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бериллий ба хӯла бо магний энталпия зиёд мешавад ва ҳангоми гузариш бо 

хӯла бо алюминий кам мешавад. Энтропия аз хӯлаҳои бериллий ба магний ва 

алюминий кам шуда, бузургии энергияи Гиббс дар ин самт зиёд шуда аз 

ҳарорат кам мешавад.  Ҷавҳаронидани сурб бо бериллий, магний ва алюминий 

дар умум функсияҳои термрдинамикиро зиёд менамояд, ин аз он шаҳодат 

медиҳад, ки ҳангоми ҷавҳаронии сурб бо бериллий, магний ва алюминий 

дараҷаи гетерогении хӯлаҳо зиёд мешавад.  

4. Бо усули термогравиметрӣ дар ҳолати сахтӣ кинетикаи оксидшавии 

хӯлаҳои сурб бо бериллий, магний ва алюминий, таҳқиқ карда шудааст. Нишон 

дода шудааст, ки бо зиёдшавии ҳарорат ва миқдори бериллий ва  магний 

суръати оксидшавии сурб зиёд мешавад. Ҷавҳаронидани сурб бо алюминий 

оксидшавиро кам менамояд. Энергияи эҳтимолии фаъолшавии раванди 

оксидшавии хӯлаҳо ҳангоми гузариш аз хӯла бо бериллий ба хӯла бо алюминий 

то 3  маротиба зиёд шудааст. Муяйян карда шудааст, ки оксидшавии хӯлаҳо 

қонунияти гиперболикиро итоат менамояд.  

5. Бо усули потенсиодинамикӣ бо суръати тобиши потенсиал 2 мВ/с 

рафтори анодии хӯлаҳои сурб бо бо бериллий, магний ва алюминий дар муҳити 

электролити  NaCl таҳқиқ карда шудааст.  Муяйян карда шуд, ки ҳангоми 

ҷавҳаронидани сурб бо бериллий, магний ва алюминий то 0,5% - вазн, 

мустаҳкамии анодии он аз 1,5-2 маротиба дар муҳити электролити  NaCl, зиёд 

мешавад.  Ҳангоми гузариш аз хӯлаи сурб бо бериллий, ба хӯла бо магний ва 

алюминий потенсиали коррозияи озод зиёд мешавад, яъне ба самти мусбат 

ҳаракат менамояд. Потенсиали питтингҳосилкунӣ бошад, аз хӯла бо бериллий, 

ба хӯла бо магний кам шуда, ба хӯла бо алюминий зиёд мешавад. Суръати 

коррозияи хӯлаҳои сурб бо берилий, магний ва алюминий, ҳангоми гузариш аз 

хӯлаи системаи Pb-Be, ба хӯлаи системаи Pb-Mg зиёд шуда, ба хӯлаи системаи 

Pb-Al кам мешавад.    

6. Дар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда таркиби хӯлаи нав дар асоси сурб 

коркард карда шуд, ки бо нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз он ҷумла № 

602 ТJ от 05.11.2012г «Тарзи беҳтар намудани ба коррозия устувории сурб ва  

хӯлаҳои он» ва  № 690 ТJ от 20.11.2014 г «Хӯла дар асоси сурб». 
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ШАРҲИ МУХТАСАР 

ба рисолаи Умаров Мирали Ашуралиевич дар мавзӯи «Хосиятҳои хӯлаҳои 

сурб бо бериллий, магний ва алюминий», барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси 05.16.09 – Маводшиносӣ  (дар 

мошинсозӣ) 

     Мақсади кор муқаррар намудани вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш ва 

тағйирёбии функсияҳои термодинамикӣ, инчунин хосиятҳои кинетикӣ ва 

анодии хӯлаҳои сурб бо бериллий, магний ва алюминий ва истифодаи онҳо 

ҳангоми коркарди хӯлаҳои навин бо тавсифоти беҳтар мебошад.     

Нав гониҳои илмии рисола. Дар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда модели 

математикии вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш, зариби гармидиҳӣ ва 

тағйирёбии функсияҳои термодинамикӣ (энталпия, энтропия ва энергияи 

Гиббс) барои хӯлаҳои сурб бо бериллий, магний ва алюминий ҳосил карда 

шудааст. Параметрҳои энергетикӣ ва кинетикии раванди оксидшавии хӯлаҳои 

сурб бо бериллий, магний ва алюминий дар ҳолати сахт муайян карда шудааст.  

 Аниқ карда шудааст, ки бо зиёд шудани ҳарорат ва миқдори бериллий ва 

магний дар сурб суръати оксидшавӣ зиёд шуда, аз алюминий кам мешавад. 

Энергияи эҳтимолии фаъолшавии раванди оксидшавии хӯлаҳои сурб ҳангоми 

гузариш аз хӯла бо бериллий ба хӯла бо магний ва алюминий зиёд мешавад.   

Бо усули потенсиодинамикӣ рафтори анодии хӯлаҳои сурб бо бериллий, 

магний ва алюминий дар муҳити электролити  NaCl таҳқиқ шудааст. Муайян 

карда шуд, ки иловаи бериллий, магний ва алюминий то 0,5%- вазни 2 

маротиба мустаҳкамии анодии сурб ва хӯлаҳои онро баланд менамояд.  

Аҳамияти амалии таҳқиқот. Дар асоси таҳқиқоти гузаронидашуда 

консентратсияҳои оптималии бериллий, магний ва алюминий бо сурб муайян 

карда шудааст. Таҳқиқоти илмии иҷрошуда асосан барои коркарди таркиби 

хӯлаҳои сурби навин, ки бо Нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз 

шудааст, пешниҳод шудааст.  

Рисолаи илмӣ аз муқаддима, чаҳор боб ва замима иборат аст, ки дар 140 

саҳифаи ҳуруфчинии компютерӣ, ки дорои 53 расм, 45 ҷадвал, 101 номгӯи 

адабиётҳо аст, баён карда шудааст. 

 Интишорот.  Аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқот 16 мақолаи илмӣ нашр шуданд, 

ки аз онҳо 6 мақола дар маҷалаҳои тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шуда, 2 Нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

гирифта шудааст.  

Калимаҳои калидӣ: сурб, бериллий, магний, алюминий, гармиғунҷоиш, 

зариби гармидиҳӣ, функсияҳои термодинамикӣ, энталпия, энтропия, энергияи 

Гиббс, усули термогравиметрӣ, оксидшавӣ, суръати ҳақиқии оксидшавӣ, 

энергияи фаъолшавӣ, усули потенсиодинамикӣ, потенсиали озоди коррозия, 

питтингҳосилкунӣ ва репассиватсия, суръати коррозия.  
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АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Умарова Мирали Ашуралиевичана «Свойства сплавов 

свинца с бериллием, магнием и алюминием», представленной на соискание 

ученой степени кандидата технических наук по специальности 

05.16.09 – Материаловедение (в машиностроении) 

     Целью работы является установление температурных зависимостей 

теплоемкости и изменение термодинамических функций, а также кинетических 

и анодных свойств сплавов свинца с бериллием, магнием и алюминием и 

использование их при разработке состава новых композиции сплавов с 

улучшенными характеристиками. 

Научная новизна работы. На основе приведенных исследований получены 

математические модели температурных зависимостей теплоемкости, 

коэффициента теплоотдачи и изменение термодинамических функций 

(энтальпии, энтропии, энергии Гиббса) для сплавов свинца с бериллием, 

магнием и алюминием; определены энергетические и кинетические параметры 

процесса окисления сплавов свинца с бериллием, магнием и алюминием, в 

твердом состоянии.  

 Установлено, что ростом  температуры и содержания бериллия и магния в 

свинце скорость окисления увеличивается, а от содержания алюминия – 

уменьшается. Соответственно кажущаяся энергия активации процесса 

окисления сплавов свинца при переходе от сплавов с бериллием к сплавам с 

магнием и алюминием увеличивается.  

Потенциодинамическим методом исследовано анодное поведение сплавов 

свинца с бериллием, магнием и алюминием в среде электролита NaCl и 

выявлено, что добавки бериллия, магния и алюминия до 0,5 мас.% в два раза 

повышают анодную устойчивость  свинца  и его сплавов.  

Практическая значимость работы: На основе  проведённых исследований 

установлены оптимальные концентрации бериллия, магния и алюминия в 

сплавах со свинцом. Выполненные  научные исследования послужили основой 

для разработки состава новых свинцовых сплавов, которые защищены малым 

патентом Республики Таджикистан. 

 Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и 

приложения, изложена на 140 страницах компьютерного набора, включает 53 

рисунков, 45 таблиц, 101 библиографических наименований.  

Публикации. По результатам исследований опубликовано 16 научных 

работ, из них 6 в журналах, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан, получен 2 малых патента Республики Таджикистан. 

 Ключевые слова: свинец, бериллий, магний, алюминий, теплоемкость, 

коэффициент теплоотдачи, термодинамические функции, энтальпия, 

энтропия, энергия Гиббса, термогравиметрический метод, окисление, 

кинетика, истинная скорость окисления, энергия активации,  

потенциодинамический метод, потенциалы свободной коррозии, 

питтингообразования и репассивации, скорость коррозии. 
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ANNOTATION 

on the thesis of Umarov Mirali Ashuralievich "Properties of lead alloys 

with beryllium, magnesium and aluminum", presented for the degree of 

candidate of technical sciences on specialty 

05.16.09 - Materials Science (in machine construction) 

   The aim of this work is to establish the temperature dependences of the heat 

capacity and the changes of thermodynamic functions, and also the kinetic and 

anodic properties of lead alloys with beryllium, magnesium and aluminum, and 

their use in developing the composition of new compositions of alloys with 

improved characteristics. 

Scientific novelty of work. Based on these studies, mathematical models of the 

temperature dependences of the specific heat, the heat transfer coefficient, and the 

change in the thermodynamic functions (enthalpy, entropy, Gibbs energy) for lead 

alloys with beryllium, magnesium, and aluminum; The energy and kinetic 

parameters of the process of oxidation of lead alloys with beryllium, magnesium 

and aluminum in the solid state are determined. 

It has been established that with increasing temperature and the content of 

beryllium and magnesium in lead, the oxidation rate increases, and the content of 

aluminum decreases. Accordance to the apparent activation energy of the process of 

oxidation of lead alloys in the transition from alloys with beryllium to alloys with 

magnesium and aluminum increases. 

The anodic behavior of lead alloys with beryllium, magnesium and aluminum in 

NaCl electrolyte was investigated by potentiodynamic method and it was found that 

additions of beryllium, magnesium and aluminum up to 0.5 wt% doubly increase 

the anodic stability of lead and its alloys. 

Practical significance of the work. Based on the conducted studies, the optimal 

concentrations of beryllium, magnesium and aluminum in alloys with lead were 

established. The performed scientific researches served as the basis for the 

development of the composition of new lead alloys protected by a small patent of 

the Republic of Tajikistan. 

The thesis consists of an introduction, four chapters and an appendix, is outlined 

on 140 pages of a computer kit, and includes 53 figures, 45 tables, 101 

bibliographic names. 

Publications. According to the work results of the research, 16 scientific works 

were published, 6 of them in journals recommended by the Higher Attestation 

Commission under the President of the Republic of Tajikistan received 2 small 

patents of the Republic of Tajikistan. 

 Keywords: lead, beryllium, magnesium, aluminum, heat capacity, heat transfer 

coefficient, thermodynamic functions, enthalpy, entropy, Gibbs energy, 

thermogravimetric method, oxidation, kinetics, true oxidation rate, activation 

energy, potentiodynamic method, free corrosion, pitting and repassivation 

potentials, corrosion rate. 

 

 


