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ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Моҳияти мавзӯъ: мавзӯи омӯзиш ва аҳамияти он дар робита бо марҳилаи 

таърихӣ ва иҷтимоию иқтисодии рушди Ҷумҳури муайян карда мешавад. Зарур 

аст, ки хусусиятҳои моделҳои гуногуни ташкили саноатро ба назар гирем, ки 

хусусияти тағйирёбии истеҳсолоти муосирро такмил додан мумкин аст. 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон моҳи ноябри соли 2017 фаъолияти 

бузурги металлургии кишварро, ки дар марҳилаи аввали истеҳсолот ба истеҳсоли 

сурб шуруъ менамояд оғоз намуд. Иқтидори лоиҳавии он 50 ҳазор тонн сурбро 

дар як сол ташкил медиҳад. Бо гуфтаҳои Пешвои миллат сохтмони чунин корхона 

қадами муҳим ба роҳҳои саноаткунонии кишвар мебошад. Боз илова намуданд, ки 

ду корхонаи металлургӣ бо иқтидори 50 ҳаз. тонн сурб ва рӯҳ, сех бо истеҳсоли 

қисмҳои эҳтиётӣ барои саноати канданиҳои фоиданок, кислотаҳои сулфат ва 

аккумуляторҳо бо ҷалб намудани зиёда аз чаҳор ҳазор мутахассисон ва коргарон 

сохта мешавад. Президент инчунин қайд намуданд, ки рушди иқтисодии минтақа 

бо миқдори зиёди канданиҳои фоиданоки рӯҳ ва сурб таъмин карда мешавад. 

Сарфи назар аз кӯшишҳои тадқиқоти муосир барои коркарди маводи 

алтернативӣ барои истифодаи сурб (аз сабаби заҳрнок будан), он ҳамчун маводи 

муҳимтарин дар истеҳсоли аккумуляторҳо, ҷилди кабел, ки ба коррозия тобовар, 

барои бӯтабандии қубурҳое, ки алоқаманд дар муҳити агрессивӣ кор мекунад, 

барои тайёр кардани анодҳои ҳалнашавандае, ки дар электролизи рӯҳ ва мис 

истифода мебаранд, барои истеҳсоли хӯлаҳои типографӣ, баббитҳо кафшеркунии 

зудгудоз истифода мешаванд. Сурбро барои ҳосил намудани тетраэтили сурб 

Рb(С2Н5)4, ки илова намудани он ба бензин эффекти кори муҳаррикҳои 

дарунсузро баланд менамояд истифода мебаранд. Як миқдори сурбе, ки ба намуди 

пайвастагии химиявӣ мавҷуд буда дар истеҳсоли моддаҳои рангкунанда, 

химикатҳои гуногуне, ки барои муҳофизат аз таъсири нурҳои γ ва рентгени 

истифода мебаранд. 

Бинобар аз чунин талаботи васеи сурб дар соҳаҳои гуногуни илм, техника 

ва технология дар назди мо вазифа гузошта шуда буд барои омӯзиши таъсири 

сурб бо дигар элементҳои системаи даврӣ ва муайян намудани таъсири металлҳои 

ишқорзамини ба хосиятҳои коррозионии он барои инкишофи марҳилаҳои 

муосири саноати металлургӣ актуалӣ мебошад. 

Мақсади диссертатсия муайян намудани қонуниятҳои умумӣ дар натиҷаи 

таҳлил ва систематикунонии намудҳои таъсир, пешгӯӣ, ҳисоб кардани хосиятҳои 

термодинамикӣ ва сохтани диаграммаҳои ҳолати сурб бо баъзе элементҳои 

системаи даврии Д.И. Менделеев (СД) барои коркарди технологияи истеҳсоли 

хӯлаҳо дар асоси он мебошад. 

Ноил шудан ба ҳадафи тадқиқот ҳали вазифаҳои зеринро талаб 

менамояд: 

 таҳлили умуми бо тадқиқоти намудҳои таъсири дар системаҳои дучандаи 

сурб бо дигар элементҳои СД имкон медиҳад, ки таркиби пайвастагиҳои 

стехиометрӣ ҳалшавии компонентҳо ва хусусияти хӯлаҳосилкунии байни 

онҳо муайян гардад; 
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 истифодабарии статистикӣ ва термодинамикии меъёрҳо барои пешгӯи ва 

баҳодиҳии намудҳои таъсири сурб бо элементҳои СД; 

 таҷрибавӣ ва ҳисобӣ сохтани диаграммаҳои ҳолати системаҳои дучанда бо 

иштироки сурб ва истифодабарии он дар коркарди асосҳои назариявии 

технологияи тозакунии ликватсионӣ ва ҳосилкунии хӯла дар намуди 

модификаторҳо ва лигатураҳо; 

 муайянкунии тавсифи термодинамикии хӯлаҳои 2 компонентаи системаи 

сурб бо баъзе металлҳои гузаранда; 

 тадқиқоти таҷриба таъсири металлҳои ишқорзамини (Ca, Sr ва Ba), ба 

тавсифи сурб дар муҳити нейтралӣ; 

Навигарии илмии тадқиқот аз бандҳои зерин иборат мебошад: 

 дар асоси истифодабарии меъёрҳои статистикӣ барои пешгӯи ва ҳисобӣ 

таъсири параметрҳои термодинамикии сурб бо дигар элементҳои СД бори 

аввал 6 диаграммаҳои ҳолати системаи дучандаи Pb-Э (B, C, P, Ge, Nb, W) 

сохта шудааст; 

 бо истифодабарии муодилаи модели дуҷониба ва назарияи маҳлулҳои 

мунтазам гирифташудаи нуқтаҳои координатаҳои марказӣ системаҳои Pb-

МГ, ки барои сохтани 7 диаграммаҳои ҳолати дучандаи системаи Pb-МГ 

(Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn), пурра омӯхта нашудааст; 

 таҷрибавӣ бори аввал координатаҳои ҳолати аз ҳам ҷудо намудани фазаи 

омехтанашаванда дар системаҳои Pb-Cu ва Pb-Zn бо усули импулсию 

фазагӣ, ки барои сохтани диаграммаҳои ҳолат имкон медиҳад. 

 дар асоси диаграммаҳои ҳолати хӯлаҳои системаи Pb-МГ бори аввал 

муодила ва ҳисобӣ аҳамияти фаъолнокии термодинамикӣ ва компонентҳои 

барзиёди энергияи озоди Гиббс ба вобастагӣ аз консентратсия ва ҳарорати 

хӯлаҳо; 

 бори аввал қонуниятҳои тағйирёбии тавсифи коррозияи электрохимиявии сурб 

аз миқдори металлҳои ишқорзамини (Ca, Sr ва Ba) дар муҳити нейтралии 

NaCl муайян карда шуда аст. 

 бо истифодабарии усулҳои коррелятсиони маълумоти таҳлили системавӣ бо 

ҳарорат ва гудозиши энталпия тақрибан 50 интерметаллидҳои сурб бо 

металлҳои нодирзамин (МНЗ) ва бори аввал қонуниятҳо ба тағйирёбии ин 

миқдор аз таркиб ва рақами тартибии МНЗ гузаронида ва муайян карда шуда 

аст. 

Аҳамияти амалӣ. Сохташудаи диаграммаҳои мувозинати фазагӣ ва ҳисоби 

гирифташуда аҳамияти тавсифӣ термодинамикии хӯлаҳои сурб барои кам 

намудани хароҷоти масолеҳҳо ба таҷриба ва баланд бардоштани самаранокии 

иқтисодии равандҳо дар коркарди технологияҳои тозакунии ликватсионӣ ва 

синтезӣ хӯлаҳои навро имкон медиҳад, ин чунин бойгонии адабиётҳоро бо 

маълумотҳои нав пур мекунад. Усули коркарда шуда барои баланд бардоштани 

устувории сурби легиронидашуда бо металлҳои ишқорзамини ба коррозия барои 

ворид намудан дар истеҳсолот тавсия дода мешавад. 

Натиҷаҳои кори пешниҳодшуда дар тадқиқоти илмӣ ва дар раванди 

таълимии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ, 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Институти химияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии 
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Тоҷикистон ба номи В.И. Никитин ва дигар донишгоҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон 

татбиқ ва метавонад истифода бурда шавад. 

Тасдиқи натиҷаҳои тадқиқот. Натиҷаҳои асосии диссертатсия дар 

конференсияҳои зерин баррасӣ ва муҳокима шудааст: Республиканской научной 

конференции ТНУ «Координационная химия и ее значение в развитии народного 

хозяйства» (Душанбе, 2011 г.); Научной конференции ХГУ им. акад. Б.Г. 

Гафурова «Вклад биологии и химии в обеспечение продовольственной 

безопасности Таджикистана» (Худжанд, 2012 г.); Республиканской научно-

практической конференции ТТУ им. акад. М.С.Осими «Вклад науки в 

инновационном развитии регионов РТ» (Душанбе, 2012 г.); VI-, VII- и VIII-ой 

Международных конференциях ТТУ им.акад. М.С. Осими «Перспективы 

развития науки и образования» (Душанбе, 2012, 2014, 2016 гг.); Республиканской 

научно-практической конференции ТНУ «Проблемы аналитического контроля 

объектов окружающей среды и технических материалов» (Душанбе, 2013 г.); 

Международной конференции ТНУ «Комплексные соединения и аспекты их 

применения» (Душанбе, 2013 г.); Республиканской конференции ТНУ 

«Перспективы инновационной технологии в развитии химической 

промышленности Таджикистана» (Душанбе, 2013 г.); Международной 

конференции ГМИТ «Проблемы горно-металлургической промышленности и 

энергетики Республики Таджикистан» (Чкаловск, 2014 г.); Всероссийской с 

международным участием научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых ТюмГНГУ «Новые технологии – нефтегазовому 

региону» (Тюмень, 2015 г.); Международной научно-практической конференции 

ГМИТ «Вода для жизни» (Чкаловск, 2015 г.); Международном форуме 

«Молодежь – движущая сила интеллектуального развития страны» (Душанбе, 

2015 г.); XII-XIII Нумановских чтениях Института химии им. В.И. Никитина 

Академии наук Республики Таджикистан (Душанбе, 2015-2016 гг.); 

Республиканской научно-практической конференции ГМИТ «Технология 

комплексной переработки полезных ископаемых Таджикистана» (Бустон, 2016 г.); 

Республиканской научно-практической конференции «Проблемы 

материаловедения в Республике Таджикистан», Института химии имени В.И. 

Никитина Академии наук Республики Таджикистан  (Душанбе, 2016 г.); 

Международной научно-практической конференции Тюменского 

индустриального университета «Энергосбережение и инновационные технологии 

в топливо-энергетическом комплексе» (Тюмень, 2016 г.); Международной 

научно-практической конференции «Наука и инновации в XXI веке: актуальные 

вопросы, достижения и тенденции развития» Таджикского аграрного 

университета им. Ш.Шотемура  (Душанбе, 2017 г.); II научно-практической 

конференции «Таджикская наука – ведущий фактор развития общества» ТТУ им. 

акад. М.С. Осими  (Душанбе, 2017 г.); Научно-практическом семинаре «Наука - 

производству» ДФ НИТУ «МИСиС» (Душанбе, 2017 г.). 

Усули тадқиқоти таҷрибавӣ: 

 усули таҳлили рентгении спектрии хурд таркибӣ хӯлаҳо ба аксбардории 

зарабини SEM; 

 усули омӯзиши фазаҳои импулсии координатаи ҳолати ҷудо шаванда дар 

системаҳои омехта нашаванда; 
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 усули ҳароратии гравиметрӣ барои омӯзиши кинетикаи туршавии хӯлаҳо; 

 усули таҳлили рентгенофазагӣ барои натиҷаи туршкунии хӯлаҳо; 

 усули потенсиостатикӣ барои тадқиқӣ рафтори хӯлаҳои аноди. 

Мазмуни асосӣ, ки ба ҳимоя пешкаш мегардад: 

 натиҷаҳои пешгӯии статистикӣ ва термодинамикӣ аз рӯи муайян 

намудани намудҳои боҳамтаъсири сурб бо элементҳои системаи даврӣ дар ҳолати 

моеъ ва сахт; 

 натиҷаҳои таҷрибавӣ ва ҳисоби сохтани диаграммаҳои ҳолати дучандаи 

намуди 5 (бо монотектика ва надоштани таъсир) ва истифодабарии он дар 

коркарди асосҳои назариявии технологияҳои тозакунии ликватсионӣ ва ҳосил 

намудани хӯла бо иштироки сурб; 

 натиҷаҳои ҳисобӣ таснифоти термодинамикии (энергияи омехташавӣ ва 

алоқаи зарраҳои монанд ва ғайри монанд ва фаъолнокии компонентҳои энергияи 

барзиёди озоди Гиббс, ҳарорат ва гудозиши энталпия) хӯлаҳои дучандаи сурб; 

 натиҷаҳои таҷрибаи муайянкунии таъсири металлҳои ишқорзамини (Ca, Sr 

ва Ba) ба таснифоти коррозия (потенсиали коррозияи озод, ҳосилшавии питингӣ ва 

репассиватсия, кинетикаи туршкуни) сурб дар муҳити нейтралӣ. 

Интишорот. Аз рӯи мавзӯи диссертатсия 34 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 15 мақола 

дар нашриёти тақризӣ, ки аз тариқи Комиссияи аттестатсионии Олӣ дар назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КОА Федератсияи Россия, 19 мақола дар 

маводҳои ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ чоп шудааст. 

Саҳми муаллиф дар иҷрошудаи диссертатсия бо ҳаммуаллифи дар таҳлили 

маълумотҳои адабиёт, банақшагирӣ ва гузаронидани тадқиқоти назариявӣ ва 

таҷрибавӣ. Коркарди умуми ва таҳлили маълумотҳои гирифта шуда, ин чунин тайёр 

намудани интишорот ва нашри мақолаҳо дар якҷоягӣ бо роҳбари илмӣ иҷро карда 

шуд. 

Ҳаҷм ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, чаҳор боб, 

натиҷаҳои таҳқиқот, рӯйхати адабиёти истифодашуда - 103 номгӯй, 119 саҳифаи 

компютерӣ, 32 ҷадвал ва 39 расм иборат аст. 

 

МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар муқаддима мавзӯи актуалӣ асоснокшудаи мақсад ва масъалаи таҳия шудаи 

тадқиқоти кори илмӣ ва таҷрибавӣ аҳамият дошта инъикос ёфта, муқаррароти ба 

ҳимоя пешкаш ва ҷойи тасдиқи натиҷаҳои асоси муайян карда мешавад. 

Дар боби аввали диссертатсия дар асоси тавсири адабиёт бо диагарммаҳои 

ҳолати дучандаи сурб тавсир гардида, ки таъсири он бо элементҳои дигари СД дар 

ҳаҷми нокифоя омӯхта шудааст. Дар адабиёт нисбатан кам пурраи системаи 

диаграммаҳои ҳолати сохташуда бо иштироки Pb, ки ~ 54% онро аз миқдори 

умумии системаи сурб бо 93 элементҳо сохта шуда аст. Ягон маълумот оиди таъсир 

барои 26 системаи Pb бо чунин элементҳо ба монанди франсий, радий, прометий, 

эрбий, ванадий, тантал ва ғ. ёфта нашуд. Сохташудаи ин диаграммаҳои ҳолат вуҷуд 

надоранд, вале онҳо қисман омӯхташудаи системаҳои сурб бо 17 элементҳо, мисол 

бериллий, скандий, неодим, тербий ва ғ. мебошад. Дар аксари ҳолатҳо муайянкунии 

диаграммаҳои ҳолати сохташуда бо истифодаи маводҳои аввалияи тозагии 
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баландошта ва таҳлили усулҳои муосири физико химиявӣ ва ҳисоби термодинамикӣ 

бо истифодабарии МЭҲ вобаста мебошад. 

Дар боби дуюм натиҷаҳои статистикии пешгӯи бо намудҳои таъсири сурб бо 

элементҳои СД овардашуда, ки дар он қайд шудааст, ки: 

- металлҳои ишқорзамин гурӯҳи I А (Li ва Na) бо сурб омехташуда дар 

ҳолати моеъ ва сахт, ба амал барории мубаддали эвтектикӣ ва перитектикӣ бо 

ҳосилшавии пайвастагиҳои химиявӣ. Дигар намояндагони ин гурӯҳ – K, Rb бо Cs 

бо сурб маҳлули сахт ҳосил намекунанд, ва ба онҳо қисман ба қабатҳо ҷудошавӣ 

дар ҳолати моеъ, табдили эвтектикӣ ва ҳосилшавии пайвастагиҳои химиявӣ дида 

мешавад. Системаи Pb-Fr, бо пешгӯи метавонад ба хусус хос будани чунин 

намуди таъсир бо мавҷудияти омехта дар ҳолати моеъ бошад; 

- бо металлҳои ишқорзаминии гурӯҳи II А (Ca, Sr ва Ва), ки ба пешгӯии 

сурби моеъ ва маҳдуднок дар ҳолати сахт омехта мешаванд. Маҳдуди калони 

маҳлули сахт дар системаҳои сурб бо магний ҳосил мешавад. Сурб бо ҳамаи 

элементҳои гурӯҳи II А фазаҳои фосилавӣ ҳосил менамояд. Эвтектика ва 

перитектика дар системаҳои Pb бо Mg, Ca, Sr, Ba ва Ra тахмин карда мешавад. 

- элементҳои гурӯҳи III А (Sc, Y, лантаноидҳо ва актиноидҳо) бо сурб 

интерметаллидҳо, омехтаи эвтектикӣ ва перитектикии ҳудуди маҳлулҳои сахти 

маҳдуднок ва бениҳояд маҳдуд тахминан метавонанд ҳосил намоянд; 

- элементҳои гурӯҳи IV-VIII А бо сурб намуди таъсири монотектикӣ 

тахминан ҳосил менамоянд. Баъзе меъёрҳо ба эҳтимолияти ҳосилшавии 

фосилавии фазаҳои сахт бавуҷуд меоянд; 

- элементҳои гурӯҳи I-VI В бо сурб дар ҳолати моеъ омехтаи маҳдуднок ва 

дар ҳолати сахт бо он фазаҳои маҳдуднок метавонад ҳосил намояд. Системаҳои 

сурб бо Cd, In, Sn, Sb, Bi ва Te, муқоиса аз дигар элементҳои ин гурӯҳ 

диаграммаҳои ҳолат бо ҳудуди васеъи маҳлулҳои сахт метавонанд ҳосил намоянд. 

Дар расми 1 намудҳои диаграммаи ҳолати ҳамҷояшавии намудҳои гуногун, 

ки сурб бо дигари элементҳо метавонад ҳосил намояд оварда шуда аст. 

Боби сеюми диссертатсия истифодабарии ҳисоби статистикӣ ва 

термодинамикӣ дар МЭҲ бо барномаи тартибдодаи пешакӣ барои сохтани 

диаграммаҳои ҳолати сурб бо баъзе элементҳои СД бахшида шудааст. 

Муайянкунии таъсири параметрҳои энергетикӣ дар системаҳои сурб бо 

элементҳои СД 

Ҳангоми муайян намудани энергияи омехтаи (Q12) сурб бо элементҳои СД 

муодилаҳои зерин истифода мешавад: 

 )HH(5.0HZNQ 221112012  ,                                (1) 

дар ин ҷо Н12, Н11 и Н22 – алоқаи энталпияи зарраҳои монанд ва гуногун; 

Z – рақами координатаи (рк) системаҳо; N0 – адади Авогадро. 

Муодилаи (1) нишон медиҳад, ки дар муайяншудаи аҳамияти Q12, H11 и H22 

миқдори алоқаи энталпия H12 муайян намуда ба имконияти пайдошавии 

маҳлулҳоро нишон медиҳад. Ҳангоми аҳамияти манфии Q12 алоқаи энталпия 

намуди зеринро мегирад Н12 < 0.5 (Н11 + Н22), дар ин ҳолат таъсири зарраҳои 

гуногуни атомҳо пурқувват назар ба зарраҳои монанд 1-1, 2-2, ва атомҳо 1-2 

кушиш мекунанд маҳлул ҳосил намоянд. Агар Q12 аломати ҷамъ бошад, он гоҳ 

ҳарорати критикӣ ҷудошавии маҳлули якҷинса ба вуҷуд меояд. 
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Расми 1 – Намудҳои асосии диаграммаҳои ҳолати дучандаи системаҳои 

металлӣ: а – системаи оддии эвтектикӣ; б – система бо ҳалшавии бе маҳдуд дар 
ҳолати моеъ ва сахт; в – системаи оддии эвтектикӣ бо маҳлулҳои сахти 
маҳдуднок; г – системаи оддии перитектикӣ бо маҳлулҳои сахти маҳдуднок; д – 
системаи намуди эвтектикӣ бо ҳосилшави пайвастагии конгуренти; е – системаи 
намуди эвтектикӣ бо ҳосилшавии пайвастагии инконгуренти; ж – системаи 
намуди монотектикӣ бо ҳосилшавии бисёри маҳдудноки маҳлулҳои сахт; з – 
система бо пурра набудани таъсири байни компонентҳо дар ҳолати сахт ва моеъ. 

Аҳамияти омехташавии энергияи Q12 аз тарафи мо бо усули Гильдебранда-

Мотта муайян карда шуд: 

Q12 = V (δ1 – δ2)
2
 – 96.4 Z/2 (E1 – E2)

2
, кДж/г-атом,  (2) 

дар ин ҷо Е – электроманфигӣ, V – ҳаҷми моли ва δ – параметри ҳалшавӣ. 

Баҳодиҳии атомизатсияи энталпия (ΔН
ат

) ва ҳаҷми моли (V) имкон медиҳад, 

ки параметрҳои ҳалшавиро (δ) дар муодилаи (2) муайян намоем: 

  2/1ат )V/RTH(  ,    (3) 

дар ин ҷо R – доимии газӣ; Т – ҳарорати мутлақ. 

Аҳамияти константаҳои қабулшударо дар муодила аз маълумотномаҳои 

махсус гирифта шуда буд. 

Натиҷаҳои гирифташудаи параметрҳои энергетикӣ дар системаҳои сурб бо 

дигар элементҳои СД ба сифати каҷиҳои сохташуда ба аҳамияти вобастагии 

энергияи омехта аз рақами тартибии элементҳо дар расми 2 оварда шудааст. 

 

а б в г 

з 
е ж д 
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Дидан мумкин аст (расми 2), ки ду синфӣ система ҳосил мешавад: 

1) бо энергияи ивазкунанда Q12 < 0 ва [H12<0.5 (H11+H22)]; 

2) бо энергияи ивазкунанда Q12 > 0 [H12>0.5 (H11+H22)]. 

Аҳамияти манфии Q12 ба хӯлаҳосилшавии дар системаҳои сурб-элементҳои 

СД ба диаграммаҳои ҳолате, ки мавҷуд будани атрофи маҳлули моеъ, сахт ва 

интерметаллидҳоро (расми 1, а-е) нишон медиҳад дидан мумкин аст. 

Омехтанашавӣ дар моеъҳо ва ҳосилшавии хурди маҳлулҳои сахт тавсифи 

дукомпонентаи системаҳои сурб, ҳамон вақт, ки Q12 > 0 бошад (расми 1, ж-з) 

мешавад. Таҳлили натиҷаҳои пешгӯӣ нишон дод, ки он бармехӯрад бо ҳисобҳои 

дода шуда бо маълумоти таҷриба. 

Нигоҳ накарда ба мусоиди истифодабарии параметрҳои таъсири энергетикӣ, 

барои пешгӯи намудани диаграммаҳои ҳолат бо омехта нашавии монотектикӣ ва 

таъсири пурра надоштани сурб бо элементҳои дигар барои омӯзиши пурра 

басанда нест. Аз ин лиҳоз, ба бештари кори ибтидоӣ тавсияи критерияҳои нав – 

дараҷаи тартиби наздик σ12 барои муайянкунии таъсир ба системаҳои монанд, ки 

хуб бо маълумоти таҷриба мувофиқ аст пешниҳод шуда буд. 

Расми 2 – Вобастагии энергияи омехташавии сурб (Q, кДж/г-ат.)  

бо элементҳои СД аз рақами тартибии он (N). 
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Барои ҳудудгузории системаи омехта нашавандаи сурб бо дигар элементҳо 

аз тарафи мо инчунин барои аҳамияти ҳисобӣ критерияҳои нишондода шуда, ки 

бо муодилаи зерин муайян мешавад истифода намудем: 

(1 – σ) / (1 + σ) = exp (-ΔH / kT),                                 (4) 

дар ин ҷо k – доимии Болсман, аммо ΔН = [0.5(Н11 + Н22)]. 

Мо аз он баромадем, ки агар аҳамияти ΔН мусбат бошад, он гоҳ σ12 

аҳамияти монандии ҷамъро мегирад. Ин ба тартибӣ наздик нишон медиҳад. Агар 

ΔН манфӣ бошад, он гоҳ σ12 манфӣ мешавад, яъне ба вуҷудоии таъсири зарраҳои 

монанд 1-1 (сурб-сурб) ва 2-2 (элемент-элемент), ва таъсири ҷуфт 1-2 (сурб-

элемент) дар ин ҳолат ҳосилшави номумкин мебошад. 

Агар дар ҳисоб буӯшавии гармиро гирем, он гоҳ алоқаи ҳосилшудаи 

энталпия мумки аст ҳисоб намудан барои компонентҳои системаи сурб ба ҳисоб 

гирем, ки 1грамм-мол атомҳо 1-1 ва 2-2 дорем онгоҳ: 

110

.ат

1 HzN5.0Н       ва    220

.ат

2 HzN5.0Н    (5) 

Бинобар ин бо баназаргирии муодилаи (1), ҳосил менамоем: 
.ат

2

.ат

112012 ННQzNН        (6) 

Бо муодилаи (1)-(6) аҳамияти Q12 ва σ12 барои системаи сурб бо дигар 

элементҳо муайян намудем, ва барои таҳлил пешниҳод шуданд. 

Гузаронида шудаи ҳисобӣ таҳлил нишон дод, ки ба системаи сурб Q12  0 и 

12  1, дошта системаҳо бо элементҳои: Be, Al, Si, Ga,  In, Sn, Sb, Tl, Ti, V, Cr, 

Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zr, Mo, Tc, Ru, Rh, Pd, Ag, Hf, Ta, Re, Os, Ir, Pt, Hg (расми 1, ж) 

дохил мешаванд. Диаграммаҳои ҳолати онҳо омехтанашавии компонентҳоро дар 

моеъ ва ҳосилшавии маҳлулҳои маҳдуднокро дар ҳолати сахт тасниф мегиранд, 

яъне дар онҳо намуди таъсири монотектикӣ дида мешавад. Ба системаҳои Q12   

ва 12  -1, дошта системаҳои сурб бо B, C, Ge, Nb, W, ки ба пуррагӣ омехта 

нашудани компонентҳоро на дар ҳолати моеъ, ва на дар ҳолати сахт дохил 

мешавад (расми 1, з). Дар он аз аввал элементҳои сахтшавии зуд гудоз, баъдан 

душвор гудоз дида мешавад. Агар аҳамияти дараҷаи тартибӣ наздик (σ12) аломат 

ба сифр наздик бошад, он гоҳ система тавсифӣ намудҳои фосилаи омехта 

нашавиро бисёри аз онҳо бо таҷриба тасдиқ шудаанд зоҳир менамоянд. 

Истифодабарии критерияҳои статистикӣ ва термодинамикӣ барои 

пешгӯии табадулоти фазагӣ дар системаи Pb бо металлҳои гузаранда (МГ) 

давраи IV СД 

Баромадан аз таҳлили гузаронида маълумотҳои мавҷуд буда ва баназаргири, 

натиҷаҳои мавҷуд будаи муаллифҳои гуногун номувофиқӣ дар системаҳои Pb-МГ 

(Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu ва Zn), ки ба сохтани диаграммаҳои ҳолати ин системаҳо 

бо баназаргирии ҳалшавӣ ва табадулоти нонвариантӣ аз тарафи ғалтаки (блоки) 

таъсири компонентҳо дар наздӣ мо вазифа гузошта шуд. Барои ин критерияҳои 

статистикӣ ва термодинамикӣ ва табадулоти фазагӣ истифода бурда шуд. 

Таъсири баҳодиҳии сурб бо МГ дар ҳолати моеъ критерияҳои В.М. 

Воздвижинскиро истифода бурдем. Баромадан аз ин ҳолат хоси реаксияҳои 

перитектикӣ барои системаҳои бепайвастагии химиявӣ дар мувофиқаи:  
ns  1.20 и nт > 0.55    

                                        (7) 
Дар ҳолати риоя нагаштани яке аз ин шартҳо табадулоти эвтектикиро аз 

тарафи ғалтаки компонентҳои зудгудоз дидан мумкин аст. 
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Пайдо шудаи монотектика дар ин системаҳо метавонад вуҷуд дошта бошад 

дар: 

nпк=Тгуд.душ.:Тҷӯш.зуд гуд.≤1.03-1.10.                                             (8)  

Таносуби миқдори nт (омили ҳароратӣ) ва   
  (квадрати омили ҳаҷми) таъсири 

компонентҳоро дар ҳолати моеъ ва сахт бо критерияҳо пешгӯи намудан мумкин аст: 

   
  
 

  
.                                               (9) 

Бо истифодабарии аҳамияти критерияҳои статистикии дар боло зикр шуда, 
аз ҷониби мо намудҳои пешгӯии диаграммаҳои ҳолат пурра омӯхта нашудаи 
системаи Pb-МГ гузаронида шуд. Мувофиқи ин натиҷаҳо дар ҳамаи системаи    
Pb-МГ ба ғайр аз системаи Pb-Zn, имконияти ҳосилшавии ҷудошави ба қабатҳоро 
дар ҳолати моеъ бояд намуддор карда шавад. Дар риояи критерияҳои иловагӣ (9) 
бо аҳамияти наздик Кв > 5 дар системаи Pb-Zn омехтанашавии компонентҳо аниқ 
карда шуд. 

Ҳамин тавре, ки гузаронидани критерияҳои имкон намедиҳад дақиқ ба 
қабатҳо ҷудо намудани диаграммаҳои ҳолатро дар системаҳо бо монотектика ва 
дар системаҳое, ки шӯшабандии (кристаллизатсия компонентҳо аз гудохтаҳои он 
аз ҷониби мо намуди таъсири баҳодиҳӣ бо ёрии тасаввуроти термодинамикӣ 
истифода шуд. Натиҷаҳои пешгӯи намуди диаграммаҳои ҳолат дар асоси ҳисобӣ 
энергияи омехта (Q12) ва дараҷаи тартибӣ наздик (σ12) дар ҷадвали 1 дарҷ гашта 
аст, аз он дида мешавад, ки ҳамаи системаҳо ба шарти Q12   ва 12  1, ҷавобгӯй 
мебошад, ки бояд ҳосилшавии мувозинати монотектикӣ мушоҳида намуда шавад. 

Аз ин лиҳоз дар асоси усули пешгӯии статистикӣ ва термодинамикӣ муайян 

намуда шудааст, ки диаграммаҳои ҳолати системаи Pb-МГ ба намуди таъсири 

монотектикӣ бо табадулоти эвтектикӣ аз тарафи компоненти зудгудоз – Pb дохил 

мешавад. Натиҷаҳои гирифта шуда ба мо имкон медиҳад, ки ҳисобӣ пурраи 

диаграммаҳои ҳолати системаҳои муқаррар шударо иҷро намоем. 

Ҷадвали 1 – Натиҷаҳои ҳисобӣ таъсири параметрҳои энергетикӣ барои пешгӯи 

намуди диаграммаҳои ҳолат дар системаи Pb-МГ 

Эзоҳ: Э – эвтектика; М – монотектика. 

 

Системаи 

Pb-МГ 
Q12 σ12 

Намуди диаграммаҳои 

ҳолат 

Аз тарафи 

ғалтаки Pb 

Аз тарафи 

ғалтаки МГ 

Pb-Cr 154.80 0.77139 Э М 

Pb-Mn 61.52 0.96645 Э М 

Pb-Fe 231.61 0.31509 Э М 

Pb-Co 293.20 0.57134 Э М 

Pb-Ni 277.77 0.65749 Э М 

Pb-Cu 162.57 0.88813 Э М 

Pb-Zn 16.48 0.96082 Э М 
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Ҳисоб ва сохтани диаграммаҳои ҳолати сурб бо баъзе металлҳои гузаранда 

(Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu ва Zn) 
Барои муайянкунии якум ва дуюми ҳудуди консентратсияҳо дар 

компонентҳои дучандаи системаҳо муодилаи модели дузоннагиро барои 
маҳлулҳои сахт пешбини шударо истифода намудем. 

Ҳангоми баназаргирии ҳосилшавии маҳлулҳои сахт ва моеъ барои 
муайянкунии ҳарорати табаддулоти фазагӣ аз тарафи компонентҳо ифодаи 
Шредер-Ван-Лаараро истифода намудем. 

Ҳангоми татбиқи ин усул аз ҷониби мо координатаи нуқтаҳои паҳлӯи 
гирифта шуд, ки бо роҳи он пурраи диаграммаҳои ҳолати системаи сурб-МГ (Cr, 
Mn, Fe, Co, Ni, Cu ва Zn), (ҷадвали 2) сохта шуд. Натиҷаҳои таҷриба бо пештар 
сохта шудаи диаграммаҳои ҳолати системаи сурб-МГ барои муайян намудани 
мазмуни k истифода шуда буд. Дар расми 3 дар сифати мисол аз ҷониби мо 
диаграммаҳои ҳолати дучандаи сурб бо мис ва рӯҳ сохта шуда оварда шуда аст. 

Ҷадвали 2 – Координатаи нуқтаҳои паҳлӯи диаграммаҳои ҳолати дукомпонентаи 

системаи сурб-МГ 

Система 

- ҳо 

Консентратсияи компоненти дуюм, % ат. Ҳарорат 

х1 х2 х3 х1' х2' х3' tэ, ºС tм, ºС 

Pb-Cr 0.15 0.62 3.57 97.0 87.3 97.2 325 1602 

Pb-Mn 0.17 0.70 3.65 97.0 87.2 97.3 325 1131 

Pb-Fe 0.14 0.58 3.50 96.8 87.5 97.4 325 1501 

Pb-Co 0.11 0.45 3.02 95.9 88.5 97.9 326 1469 

Pb-Ni 0.11 0.45 3.02 95.9 88.7 98.0 326 1336 

Pb-Cu 0.14 0.60 3.45 96.9 87.8 97.3 325 989 

Pb-Zn 0.40 1.6 6.0 93.6 82.1 98.8 324 384 

 
Расми 3 – Диаграммаҳои ҳолати дучандаи системаи сурб бо мис ва рӯҳ. 

 

Ҳисобӣ фаъолнокии термодинамикӣ ва озоди энергияи Гиббс хӯлаҳои 

системаи сурб-МГ (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu ва Zn) 

Читавре, ки маълум аст фаъолнокии термодинамикӣ ва озоди энергияи 

Гиббс миқдори математикӣ барои муайян намудани гузариши реаксияҳои 

химиявӣ дар шароити дода шуда масъалан, дар раванди металлургӣ барқарори 
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металл мебошад. Таҳлили маълумотҳои адабиёт нишон дод, ки ин миқдор барои 

хӯлаҳои системаи сурб-МГ дар маълумотномаҳо ёфта нашуд. Аз ин лиҳоз мо 

кӯшиш намудем, ки онро бо усули ҳисоб бо истифода аз тассавурот ҳосил 

намоем. Баромадан аз ин гуфтаҳо, ки ин аҳамият аз параметрҳои система вобаста 

аст сарчашмаи мувофиқ барои муайян намудани миқдори муқаррар шуда 

диаграммаҳои ҳолат мебошад. 

Ба сифати объект мо истифода бурдем системаҳои диаграммаи ҳолати сурб 

бо металлҳои гузаранда (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu ва Zn), ки ба системаҳои ба 

қабатҳо ҷудо шаванда дохил мешавад. 

Аҳамияти функсияи термодинамикии компонентҳо дар системаҳои 

нишондода шуда аз муодилаи зерин муайян карда мешавад: 

μ1 = μ1
0 
+ RT ln x1 + x2

2 
(Q1 - Q2) + 2x2

3
 Q2,                               (10) 

μ2 = μ2
0 
+ RT ln x2 + x1

2
(Q1 + 2Q2) - 2x1

3
 Q2,                             (11)   

дар ин ҷо x1 ва x2 – ҳиссаи молӣ; R – доимии универсалии газӣ; Т – ҳарорати доимӣ; 

Q1 ва Q2 – константаҳои таъсири зарраҳои хурд. 

Муодилаҳои навбатии барои муайян намудани ҳарорат ва таркибӣ порашавии 

критикӣ дар системаҳои омехта нашаванда истифода бурдем: 

Ткр = [2(Q1 – Q2) x2
кр

 (1- x2
кр

)] / R + [6Q2 (x2
кр

)
2
 (1- x2

кр
)] / R,             (12) 

x2
кр

 = - (Q1 – 4Q2) / 9Q2 – {[(Q1 – 4Q2) / 9Q2]
2
 + (Q1 – Q2) / 9Q2}

1/2
.   (13) 

Дар (10)-(13) параметрҳое, ки мумкин муайян намудан бо маълумотҳо оиди 

мувозинати фазагӣ дар системаҳои Pb-Cr, Pb-Mn, Pb-Fe, Pb-Co, Pb-Ni, Pb-Cu ва 

Pb-Zn дохил шуданд. Миқдори константаи таъсири байнизаррагии компонентҳо 

аз шароити баробарӣ потенсиали химиявии он дар мувозинати моеъгӣ ҳангоми 

ҳарорати монотектикӣ ҳисоб намудем (ҷадвали 3). 

Ҷадвали 3 – Константаҳои таъсири байнизаррагӣ ва координатаҳои порашавии 

критикӣ дар системаҳо бо иштироки сурб 

Система 

- ҳо 
Тм 

Таркибӣ фаза, 

ат. ҳисса 
Q1 Q2 

Координатаҳои 

порашавии критикӣ 

x2' x2" Дж/г-ат. x2
кр

 Ткр 

Pb-Cr 1875 0.0357 0.873 55308 -18393 0.3774 2953 

Pb-Mn 1404 0.0365 0.872 41205 -13607 0.3781 2225 

Pb-Fe 1774 0.0350 0.875 52573 -17454 0.3776 2841 

Pb-Co 1742 0.0302 0.885 53406 -18048 0.3758 2884 

Pb-Ni 1609 0.0302 0.887 49341 -16428 0.3773 2666 

Pb-Cu 1262 0.0345 0.878 37534 -12305 0.6200 1510 

Pb-Zn 657 0.0600 0.821 17131 -5565 0.6800 1250 

 

Барои айёни аз ҷониби мо ҳисоб бо диаграммаҳои ҳолати системаи Pb-Cr 

дида шуд. Дидан мумкин аст (ҷадвали 3), ки х2' = 0.0357; х2" = 0.873; Тм = 1875;  

Q1 = 55308 ва Q2 = -18393 Дж/г-ат мебошад. Бо назардошти муодилаи (10) и (11) 

барои коэффитсиенти фаъолнокӣ дар системаи Pb-Cr ҳангоми ҳарорати 

монотектикӣ 1875 К ҳосил намудем: 

ln f Pb = 4.72 (1 – xPb)
2
 – 2.35 (1 – xPb)

2
,       (14) 

ln f Cr = 1.18 (1 – xCr)
2
 + 2.35 (1 – xCr)

2
.                 (15) 
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Бо муодилаи (14) и (15) каҷиҳои сохта шуда фаъолнокии сурб ва хром бо 

назардошти   а = f · x ҳангоми ҳарорати монотектикӣ дар расми 4 оварда шуда аст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Натиҷаҳо нишон доданд, ки система дар минтақаи консентратсияҳои баланд 

тавсиф мегиранд аз майли мусбии калон аз қонуни Раул ба надоштани ҳалшави 

байни компонентҳоро нишон медиҳад. Барои минтақаи бо консентратсияҳои 

элементҳо чунин фарқият хурд мебошад, яъне дар ин ҷо метавонад ҳалшавии 

маҳдуднокӣ компонентҳо байни ҳамдигар ё ин, ки ҳосилшавии табадулоти 

нонварианти дида шавад. 

Бо гуфтаҳои дигар минтақаи вобастагии консентратсияҳои компонентҳои 

фаъол, ки аi > 1, нишон медиҳад ба пайдошавии ҳалшавии маҳдуднок дар ҳолати 

моеъ ва имконияти ба қабатҳо ҷудошавии маҳлул ба ду фаза. Нуқтаи буриши 

фаъолнокии каҷиҳо консентратсияи маҳлулро мувофиқи порашавии критикӣ 

маҳлули гомогениро муайян менамояд. 

Вобастагии консентратсиягии энергияи барзиёди озоди Гиббс дар доираи 

моделҳои маҳлули регуларӣ барои хӯлаҳои системаи Pb-Cr бо ифодаи зерин 

муайян намудан мумкин аст: 

ΔG
изб

 = ΔHсм = 55308 xPb·xCr + 18393 xPb·xCr
2
.  (16) 

Бо муодилаи ҳосил шудаи (16) натиҷаҳои ҳисоб дар расми 5 оварда шуда 

аст. Аз ин ҷо хулоса баровардан мумкин аст, ки гудохташавии сурб бо хром бо 

фурубарии зиёди гармӣ ба амал меояд. Ин маълумотҳо хуб бо тавсифи 

мувозинати фазагии системаҳои Pb-Cr мувофиқат мешавад. Ҳисоб бо муодилаи 

(12) ва (13) нишон медиҳад, ки каҷиҳои координатаҳои ҷудошавӣ дар 

диаграммаҳои ҳолати Pb-Cr Ткр = 2953 ва x2
кр

 = 0.3774 мувофиқ мебошад. Ҳисобӣ 

Расми 4 – Вобастаги фаъолнокӣ (ai) 

сурб (1) ва хром (2) дар системаи     

Pb-Cr аз консентратсия (x
Cr

). 

Расми 5 – Вобастагии барзиёди 

энергияи Гиббс (∆G, Дж/г-ат.) аз 

консентратсия (x
Cr

) дар системаи Pb-Cr. 
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монандиро барои системаҳои боқимондаи Pb-Mn, Pb-Fe, Pb-Co, Pb-Ni, Pb-Cu ва 

Pb-Zn (ҷадвали 3) гузаронидем. 

Бо ҳамин тавр бо истифодаи назарияи маҳлулҳои регулярӣ ва сохтани 

диаграммаҳои ҳолати монотектикии системаҳои Pb-Cr, Pb-Mn, Pb-Fe, Pb-Co,     

Pb-Ni, Pb-Cu ва Pb-Zn аҳамияти константаи таъсири байни зарраҳо ва энергияи 

озоди Гиббс ба вобастагии аз миқдори компонентҳое, ки ҳалшавии маҳдуднокӣ 

онро байни ҳамдигар дар ҳолати моеъ ва сахт ҳисоб карда шуданд. 

Ҳисоби ҳалшавии дутарафаи компонентҳо дар ҳолати моеъгӣ ва сахти дар 

системаҳои сурб бо металлҳои ишқорзаминӣ (МИ)  

Аз сабаби набудани якчанд маълумотҳои эксперименталӣ барои ҳалшавии 

дутарафа дар системаҳои Pb-МИ моро водор месозад, ки бо истифодаи усули 

ҳисоби масаълаи мазкурро ҳал намоем. Бо ин мақсад дар кори мазкур усули 

ҳисобию назариявӣ истифода шудааст. 

Қиммати гирифташудаи ҳалшавии компонентҳо дар ҳолати моеъгӣ ва сахти 

аз паи қонунияти муайян мебошад. 

Бо зиёд шудани радиуси атомии компоненти дуюм ҳалшавӣ дар система 

якзайл кам шуда, ба қоидаи Юм-Розери тобеият дорад. Ин натиҷа бо маълумоти 

экспериментали хуб мувофиқ буда ва ба онҳо иловаи ҳисоби барои коркард ва 

гирифтани таркиби нави хӯлаҳо, лигатураҳо ва модификаторҳо дар асоси сурб 

метавонад муфид бошад. 

Коркарди назариявии асосҳои тозакунии сурб бо усули ликватсионӣ 

Ҳодисаи ликватсиониро металлургҳо ва химикҳо хеле васеъ истифода 

мебаранд. Читавре, ки ин усул яке аз соддатарин ва боэътимоди тозакунии 

металлҳо ва хӯлаҳо аз ғашҳо мебошад. Тозакунии ликватсионӣ дар асоси 

тағйирёбии ҳалшавии компонентҳои гудоза ва тақсимшавии онҳо дар ҳолати 

моеъгӣ ва сахти бо зичии фазаҳои тавлидшуда мегузарад. Имконияти 

гузаронидани ин ё он раванди ликвационӣ, инчунин миқдоран таносуби фаза, ки 

дар ин ҳолат метавонанд диаграммаҳои ҳолати системаҳои металл (асоси)-ғаш 

нишон диҳад. 

Барои баҳодиҳии имкониятҳои ҳалшавии байниҳамдигарии сурб бо дигар 

элементҳои ҷадвали даврӣ дар асоси маълумотҳои адабиёти қиммати энергияи 

боҳамивазкунӣ (Q12) дар наздикии Гилдебранда-Мотта бо истифодабарии 

муодилаи (2) ва дараҷаи тартиби наздик (σ12) бо муодилаи (4) ҳисоб карда 

шудааст. 

Натиҷаи ҳисоб бо муодилаҳои нишондодашуда барои сурб бо элементҳо 

ташхис гузаронида Q12 > 0 ва σ12 = 1 дошта,  дар асоси он инчунин муқаррар 

карда шудааст, ки ба системаҳо Pb бо B, C, P, Ge, Nb ва W мансуб мебошад. 

Натиҷаҳои ба даст овардашуда барои ин системаҳо дар ҷадвали 4 ва расми 6 

оварда шудааст. 
Бояд қайд намуд, ки диаграммаҳои ҳолати дар расми 6 овардашуда бори 

аввал сохта шудаанд. Аз ин ҷо, бар меояд, ки сурб бо В, С, Р, Ge, Nb ва W 
системаҳои ҳамҷоянашавандаи пурраи компонентҳо дар ҳолати моегӣ ва сахт 
ҳосил мекунад. Легиронии мутақобилаи сурб бо компонент ва ҳам ҷузъҳои дуюм 
бо сурб амалан ҳарорати гудозиши компонентҳоро тағйир намедиҳад. Дар ин 
системаҳо ҳангоми хунукшавии гудохта кристаллизатсия паиҳами компонентҳо 
вобаста ба ҳарорат мегузарад. 
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Расми 6 – Диараммаи ҳолати системаҳои дучандаи сурб – элемент (бор, 

карбон, фосфор, германий, ниобий ва волфрам).  
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Ҷадвали 4 – Қиммати параметрҳои ҳамҷояшавии Pb бо В, С, Р, Ge, Nb ва W 

Рақами тартибии 

элемент 

 

Система 

- ҳо 

Q12 H22 H12 
σ12 

кДж/г-ат 

5 Pb-B 398.70 29.504 -23.28 -0.93634 

6 Pb-C 553.10 -52.370 -183.4 -0.99998 

15 Pb-P 5.100 -524.40 -121.6 -0.91128 

32 Pb-Ge 41.870 -107.01 -111.4 -0.20601 

41 Pb-Nb 332.5 12.67 -25.45 -0.9470 

74 Pb-W 511.2 194.6 -121.1 -0.6521 

 

Натиҷаҳои гирифташуда бо намудҳои систематизатсияшудаи ҳамҷояшавии 

хӯлаҳои сурб – элемент ба мо имконияти ба роҳ мондани механизми тозакунии 

ликватсионии сурби нотозаро аз ғашҳои гуногунро имкон медиҳад. Ҳамин гуна 

дар системаҳои сурб-элемент (В, С, Nb ва W) тозакунии кристаллизатсионӣ – 

ликватсионӣ, ки дар тақсимшавии фаза асос карда шудааст, бо схемаи зерин 

мегузарад: 
Г(Pb) + МЭ → Г(Pb) + СЭ → МPb + СЭ → СPb + СЭ, 

 
ва дар системаҳои  Pb-Р ва Pb-Ge бо схемаи, мутаносибан 

Г(Pb) + Г(Р) → МPb + Г(P) → МPb + МР → СPb + МР → СPb + С ва 
Г(Pb) + Г(Ge) → Г(Pb) + МGe → МPb + МGe → МPb + СGe → СPb + СGe. 

Раванди ниҳои тозакуни ин ҳосилкунии сурби тоза мебошад. 

Боби чорум ба тадқиқоти экперименталии хосиятҳои физикию-химиявии 

хӯлаҳои дучандаи системаҳои Pb-МИ, Pb-Cu, Pb-Zn ва Pb-МИ бахшида шудааст. 

Ҳамзамон ба сифати ашёи хом сурби тамғаи С0 ва С00, рӯҳ – Р1, мис – М1к 

тозагиаш техникии баланд бо миқдори металли асоси 99.9-99.998% (аз рӯи масса), 

аз он ҷумла лигатураи сурби бо 5% (аз рӯи масса) МИ (Ca, Sr, Ba) истифода 

шудааст. Бо ёрии тарозуи аналитикӣ «АРВ-200» гудоза бо аниқии то 0.01г бо 

назардошти сузиши компонентҳои хӯла бар кашида шудааст. Барои омухтани 

таснифоти коррозионӣ хӯлаҳои бо миқдори 0.005 то 0.5 % (аз рӯи масса) МИ 

омода шудааст. Аз онҳо намунаҳои даврашакли диаметрашон 8 мм ва дарозиаш 

100 мм рехта шудааст. Қисми гушавии он ҳамчун электроди кори хизмат мекунад. 

Барои ҳосил намудани хӯлаҳо дар ҳарорати 650-750°С қӯраи шахтагии 

электрикии намуди «СШОЛ» истифода шудааст. Оксидҳои дар сатҳи намуна 

ҳосилшуда пешаки бо тезоб додани химиявӣ тоза карда шудааст. Таркиби 

элементи намуна бо микроскопи аксбардории SEM AlS2100 муайян карда 

шудааст. Бо мақсади муайян намудани ҳудуди ба қабатҳо ҷудошави дар 

системаҳои Pb-Cu ва Pb-Zn, намунаро бо аниқии 10
-4

 г гирифта, то 10
-4

 Па 

вакуумиронида ва дар ампулаи кварси кафшеронида шудааст. Ҳароратро бо ду 

термопара хромел-алюмелегӣ ва волфрам - ренигӣ ВР-5/20 назорат карда шуда 

аст. 
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Усули омӯзиши таснифоти коррозионӣ (оксидшавӣ ба рафтори анодӣ) 

Устувори нисбат ба коррозияи (оксидшавӣ) хӯлаҳои сурб бо МИ бо усули 

термогравиметрӣ тадқиқот гузаронида шудааст. Дар ин маврид қӯраи муқовимати 

бо мақсади теплоизолятсия бо қабати ғафс аз гилхок рӯйпуш карда шуда, ва бо 

сарпуши бообхунуккунӣ бо он сӯрохиҳои гуногунро барои қубурҳои газгузаронӣ 

махкам карда, деги диаметраш 18-20 мм ва баландиаш 25-26 мм, ба ноқили 

платинагии ба пружина аз молибден омода шуда ва термопара махкам карда 

шудааст. 

Катетометри КМ-8 кашиши пружинаро, ки нишондиҳии тағйирёбии вазни 

хӯлаи тадқиқот кардаро қайд менамояд. Пеш аз гузаронидани таҷриба барои 

мӯътадил намудани вазни дег онро то ҳарорати 1000-1200°С дар муҳити ҳаво гарм 

карда шудааст. Баъди анҷом додани таҷриба қӯра хунук карда шудааст. Бо 

мақсади муайян намудани сатҳи реаксионӣ дегро бар кашида шудааст. 

Пардаи дар сатҳи намуна ҳосилшударо барои ташхиси рентгенофазагӣ 

гирифта шудааст. Таркиби фаза, яъне маҳсулоти оксидшудаи ба намуди хока 

ҳосилшуда дар дифрактометр бо тадқиқоти рентгенофазагӣ омухта шуда, ва 

дифрактограмма бо истифодабарии Кα-нурафкан мисин гирифта шудааст. 

Таснифоти коррозионии (рафтори аноди) хӯлаҳо дар системаҳои Pb-МИ дар 

муҳити нейтралии (0.03, 0.3 ва 3% NaCl) дар потенсиостати ПИ-50.1 дар ҳолат бо 

суръати кофтукобии потенсиал 2 м∙В/с тадқиқот гузаронида шудааст. 

Усули таҷрибавии муайян намудани мавзеи ба қабатҳо ҷудошавии 

системаҳои металлии дукомпонента 

Муайян намудани мавзеи ба қабатҳо ҷудошавии системаҳои металлии 

дукомпонента бо сохтани хати баробари яквариантаи Ж1 ↔ Ж2, ки масъалаи 

мушкили характери физикию химияви дошта мебошад. Дар айни ҳол барои ба 

даст овардани информатсия оиди мавҷудияти мавзеъи ба қабатҳо ҷудошавӣ 

тадқиқи акустикии паҳншавии садо дар хӯлаҳои моеъи бинарӣ хеле самаранок 

коркард карда шудааст. Моҳияти ин усул ченкунии суръати паҳншавии ултрасадо 

   вобаста аз баландии h фаввораи гудохта ва таҳлил намудани тавсифи      

ҳангоми ҳарорати муайянро дар бар мегирад. Комплекси тавсифи     , дар 

ҳарорат ва консентратсияи гуногун муайян, ҳамаи информатсия оиди 

координатаҳои порашавии критикии гудохтаи гомогенӣ дар ду фазаҳои моеъи 

ҷудогонаро медиҳад. 

Барои муайян намудани мавзеи ба қабатҳо ҷудошавии системаҳои 

дукомпонентаи Pb-Cu ва Pb-Zn бо усули овардашуда дастгоҳ истифода бурдем, ки 

аз генератори баландбасомади дорои сигнали синусоидалӣ Г4-102А, 

остиллографи С1-70 ва суръатсанҷи электронӣ-рақамии Ч3-34А иборат аст. Дар 

расми 7 нақшаи дар боло қайдшудаи дастгоҳи ченкунандаи суръати ултрасадо дар 

гудохтаҳои гомогенӣ-гетерогенӣ оварда шудааст. 
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Расми 7 – Нақшаи дастгоҳ барои ченкунии суръати паҳншавии ултрасадо 

дар гудохтаҳои гомогенӣ-гетерогенӣ. 

 

Дастгоҳ чунин функсияҳоро нишон медиҳад: генератор 1 шиддати 

радиосуръати сигналҳои синусоидалии генераторро 2 модулятсия менамояд; дар 

ин вақт пезоэлементҳои 3 ячейкаи муқоисавӣ ва ченкунӣ (дар доираи қатор нуқта) 

ба ангезиш меорад. Импулсҳои ба воситаи садогузаронҳои 4 беҳаракати поёнӣ 

дохилшуда моеъи эталониро дар шакли оби муқаттар 5 дар контейнер 6 ҷудо 

менамоянд, ки гудохтаи тадқиқшаванда 7 дар контейнер 8 ҷойгир аст. Баъдан 

онҳо аз садогузаронҳои беҳаракати болоӣ 9 ба қабулгоҳи пезоэлементҳо 10 ворид 

мешаванд, баъдан қабулкунаки супергетеродин 11 дар шакли мавҷи радиосуръат 

ба экрани остилограф 12 мебарояд. Остилограф импулсҳои 1 генераторро 

синхронизатсия менамояд. 

Муайян намудани координатаи порашавии критикӣ дар гудохтаҳои системаҳои 

Pb-Cu ва Pb-Zn 

Омӯхтани координатаи порашавии критикии фазаҳои ҳамроҳнашаванда дар 

системаҳои Pb-Cu ва Pb-Zn бо усули импулсӣ-фазавӣ гузаронида мешавад. Дар 

раванди тадқиқ ҳаҷми кории дастгоҳи акустикӣ  то 10
-2

 Па кашида ва ба мақсади 

баровардани ҳавои пуршуда дар он аргони тозагиаш баланд то фишори 

атмосферии баланд 0.1-0.15 Па пур менамоянд. Суръати барандаи импулсҳои 

ултрасадо 2-3 МҲс-ро ташкил медиҳад. Хатогии ченкунӣ аз 0.1% зиёд намешавад. 

Дар қабати садогузарон қабати тунуки ангидриди бор B2O3 ғафсиаш 10 мк барои 

ҳосилкунии васли акустикии мустаҳкам байни мавҷбар ва гудохта гузошта 

шудааст. Дар расми 8 натиҷаи ченкунии суръати паҳншавии ултрасадо ба 

баландии гудохта              дар ҳароратҳои гуногун оварда шудааст. Бояд қайд 

намуд, ки пеш аз ченкунӣ дар ҳар як ҳарорат гудохтаҳо дар муддати 20 дақиқа 

нигоҳ дошта мешаванд. 
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Дидан мумкин аст, ки дар ҳароратҳои 1317 ва 1291 К (хати 1 ва 2) 

характеристикаи      рости параллел ба тири h ифода мекунад, ё ин ки суръати 

ултрасадо аз баландии сутун вобаста набуда, балки барои омехтаи якҷинса бояд 

бошад. Характери ошкоршавии хати 3 тағйир ёфта ва он дар зина боло ҷойгир 

мешавад, ё ки ҳангоми 1271 К гудохтаи гомогенӣ ба ду маҳлул барангехта 

мешавад. Баъд дар 1258 ва 1248 К бузургии зинапоя     зиёд шуда (тавсифӣ 4 ва 

5), ки зиёдшавии фарқи консентратсионӣ дар зуҳури қабатҳо бо пастшавии 

ҳароратро нишон медиҳад. Зинаҳои 3 ва 5-и тавсифӣ      бо дақиқии начандон 

ҳангоми баландии якхела қайд карда мешавад. Тасдик намудани ин ҳудуди байни 

қабатҳои ба вуҷуд омада, ҳангоми  тағйирёбии ҳарорат аз ба қабатҳо ҷудошавӣ то 

монотектика дар як мавқеъ истода, азнав ҷойгиркунии атомҳои элементҳоро бе 

тағйирёбии ҳаҷми фаза ва масса шаҳодат медиҳад. Аз ин лиҳоз чунин таркибро 

критикӣ номидан мумкин, зеро ҳарорати      тавсифӣ 3 фаҳмо қайд карда 

мешавад (расми 8, 9).  

Барои муайян  намудани      тавсифӣ дигар консентратсияи гудохтаҳо, 

ҳамаи порашавии чатриро дар диаграммаи ҳолат тартиб додан мумкин аст. Барои 

ин аз рӯи натиҷаҳои ҳосилшуда вобастагии консентратсиявӣ-ҳароратии суръати 

ултрасадоро тартиб дода мешавад. Чунин вобастагӣ дар намуди политерми 1-8 бо 

консентратсияи аввалаи (15, 20, 30, 35, 40, 50, 60 ва 65 ат.% Pb, мувофиқ) 

компонентҳо барои гудохтаҳои системаҳои Pb-Cu дар расми 10 оварда шудааст. 

Хати гузаштаи ҳосилшуда ин вобастагии консентратсионӣ-ҳароратии    ба 

дарозии чатри гудохта мебошад. Ҳамаи политермҳо ҳангоми Т Ткр будан майли 

манфӣ ба тири ҳарорат доранд. Монандии тағйирёбии суръати ултрасадо онро 

мефаҳмонад, ки боло аз ҳарорати критикӣ гудохтаи гомогенӣ мавҷуд аст. Дар ин 

вақт политермҳо афтиши хаттӣ бо ҳарорат, аз ҳарорати порашавӣ сар менамоянд, 

ки дар расми 10 ягон нодурустӣ дида намешавад. Ин далели он аст, ки инкишофи 

Расми 8 – Каҷии вобастагии таъғирёбии 

суръати паҳншавии ултрасадо аз ҳарорат бо 

баландии сутуни гудохтаи ба қабатҳо 

ҷудошуда (Pb0,35Cu0,65) дар системаи Pb-Cu: 

1-1317; 2-1291; 3-1271; 4-1258; 5-1248 К. 

Расми 9 – Каҷии гузариши ҳароратӣ 

консентратсионии вобастагии суръати 

паҳншавии ултрасадо дар гудохтаҳои 

системаи Pb-Cu. 

 



21 
 

намоёни калон масштаби флуктуатсия дар гудохтаҳои системаҳои зерин набуда 

аст. 

Дар асоси натиҷаҳои тадқиқотҳои гузаронидашудаи дар расмҳои 8 ва 9 

овардашуда хати каҷи яквариантаи баробари минтақаи маҳдуди ба қабатҳо 

ҷудошавидошта дар диаграммаи ҳолати системаҳои Pb-Cu (расми 10, б) тартиб 

дода шудааст. Муайян карда шудааст, ки дар система характери каҷии 

яквариантаи баробар Ж1-Ж2 ин бинодали асиметрӣ бо ҳадди аксар ба тарафи 

консентратсияи зиёди мис ҳамҷояшуда мебошад. Баландии минтақаи ба қабатҳо 

ҷудошудаи дорои фарқияти Ткр ва Тм, 43
0
-ро ташкил дода координатаи нуқтаҳои 

критикӣ чунинанд: ҳарорат – (1271  ) К; таркиб – 0.35 ат. миқдори Pb; 

боқимонда Cu. Дар расми 10 барои муқоиса диаграммаҳои ҳолати системаҳои Pb-

Cu, ки бо усули ҳисобӣ (а) ва таҷрибавӣ (б) сохташуда дар он қаноатмандии 

шабоҳат ва мувофиқи натиҷаҳо (ҷадвали 5) дида мешавад, оварда шудааст. 

Ҷадвали 5 – Муҷоисаи натиҷаҳои ҳисобӣ ва таҷрибавии координатаи пайванди 

нуқтаҳои диаграммаи ҳолати системаҳои Pb-Cu ва Pb-Zn 

Система 

Ҳарорати 

табдили 

эвтектикӣ, К 

Ҳарорати табдили 

монотектикӣ, К 

Координатҳои порашавии 

критикӣ, К 

Ҳисоб Таҷриба Ҳисоб Таҷриба 
Ҳисоб Таҷриба 

x2
кр

 Ткр x2
кр

 Ткр 

Pb-Cu 598 599 1262 1228 0.62 1510 0.65 1268 

Pb-Zn 597 591.2 657 690.8 0.68 1250 0.72 1071 

 

  
 

Расми 10 – Диаграммаҳои ҳолати системаҳои Pb-Cu:  

а – ҳисобӣ; б – таҷрибавӣ. 

 

Тадқиқотҳои таҷрибавии аналогии суръати паҳншавии ултрасадо    вобаста 

аз баландии h сутуни моеъгӣ ҳангоми ҳароратҳои гуногун ва консентратсияи дар 

системаҳои Pb-Zn истифодашуда, ки натиҷаи он сохтани диаграммаҳои ҳолати 

нишон додашуда мебошад (ҷадвали 5). 

а б 
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Тадқиқи таъсири калсий, стронсий ва барий ба тавсифӣ коррозионии сурб дар 

муҳити нейтралӣ 

Металлҳои ишқорзаминӣ дар муносибат бо сурб худро ҳамчун аноди 

таркибёфта нишон медиҳанд. Омӯзиши рафтори анодии намунаҳои 

ҳосилкардашудаи хӯлаҳо бо усули потенсиометрӣ гузаронида шудааст. 

Консентратсияи электролит барои тадқиқ аз 0.03, 0.3 то 3.0% NaCl фарқият дорад. 

Электроди хлорнуқравӣ барои муқоиса истифода шуда ва стандартӣ бошад 

электроди платинагӣ хизмат мекунад. 

Дар ҷадвали зер овардашудаи 6 ҳамаи натиҷаҳои дар раванди тадқиқ 

ҳосилшуда барои хӯлаҳои системаи Pb-Ca (Sr, Ba) оварда шудааст. Дидан мумкин 

аст (ҷадвали 6), ки потенсиали коррозияи озод бо зиёдшавии миқдори компоненти 

дуюм (МИЗ) дар самти мусбӣ аз -0.520 то -0.422 В ҳал мешавад.  Муқаррар 

шудааст, ки бо зиёдшавии консентратсияи NaCl зиччии ҷараёни коррозия 

муқаррар ба суръати коррозияи хӯлаҳои системаи Pb-Ca (Sr, Ba) зиёд мешавад.  

Ҷадвали 6 – Натиҷаҳои  омӯзиши рафтори анодии хӯлаҳои системаи Pb-Ca (Sr, 

Ba) дар муҳити электролити NaCl [потенсиалҳои (х.с.э.) коррозияи озод (-Есв.корр., 

В)] ва питтингҳосилшавӣ (-Еп.о., В) 

М
у
ҳ
и

т Миқдори МИЗ, % 

(бо масса) 

Хӯлаҳо бо Ca Хӯлаҳо бо Sr Хӯлаҳо бо Ba 

-Есв.корр. -Еп.о. -Есв.корр. -Еп.о. -Есв.корр. -Еп.о. 

0
.0

3
%

 N
aC

l - 

0.005 

0.01 

0.05 

0.10 

0.50 

0.524 

0.520 

0.518 

0.506 

0.475 

0.422 

0.380 

0.369 

0.354 

0.340 

0.325 

0.320 

0.524 

0.510 

0.500 

0.480 

0.450 

0.430 

0.380 

0.330 

0.320 

0.300 

0.280 

0.250 

0.524 

0.512 

0.484 

0.464 

0.442 

0.428 

0.380 

0.340 

0.330 

0.310 

0.300 

0.280 

0
.3

%
 N

aC
l 

- 

0.005 

0.01 

0.05 

0.10 

0.50 

0.543 

0.488 

0.470 

0.420 

0.400 

0.384 

0.420 

0.340 

0.340 

0.310 

0.306 

0.300 

0.543 

0.520 

0.510 

0.503 

0.408 

0.440 

0.420 

0.350 

0.350 

0.310 

0.305 

0.300 

0.543 

0.536 

0.522 

0.516 

0.510 

0.500 

0.420 

0.380 

0.360 

0.340 

0.340 

0.320 

3
%

  
N

aC
l 

- 

0.005 

0.01 

0.05 

0.10 

0.50 

0.562 

0.460 

0.450 

0.408 

0.380 

0.368 

0.450 

0.320 

0.310 

0.300 

0.260 

0.250 

0.562 

0.540 

0.536 

0.532 

0.523 

0.522 

0.450 

0.370 

0.380 

0.340 

0.350 

0.325 

0.562 

0.560 

0.550 

0.546 

0.530 

0.524 

0.450 

0.400 

0.380 

0.360 

0.340 

0.340 

 

Чунин вобастагӣ, новобаста аз таркиб ва хосиятҳои физико-химиявии 

асосии элементи легиронидашуда барои ҳамаи хӯлаҳои омӯхташаванда хос 

мебошад. Зиёдшавии суръати коррозия ҳангоми гузариш аз хӯлаҳои сурб ба 

калсий ва хӯлаҳои стронсий ба барий бо хосиятҳои худи МИЗ вобастагӣ дорад. 

Зиёдшавии суръати коррозия бо зиёдшавии консентратсияи хлорид-ионҳо дар 

электролит тавсифан барои сурб хос мебошад. 
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Натиҷаҳои тадқиқоти термогравиметрии кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои 

сурб бо МИЗ нишон медиҳад, ки нишондоди энергияи зоҳирии фаъоли оксидшавӣ 

аз 251.7 кҶ/мол барои сурби тоза то 154.3 кҶ/мол барои хӯлаҳо бо миқдори 0.8% 

(бо масса) калсий дошта паст мешавад. 

Ҳамин тавр дар асоси таҷрибаҳо муқаррар карда шудааст, ки ҳамроҳкунии 

МИЗ то 0.5% (бо масса) ба коррозия устувории сурб дар муҳити нейтралии NaCl 

зиёд намуда ва ба ҳамҷояшавӣ дар самти мусбии потенсиали коррозияи озод, 

питтинг ҳосилшавӣ ва аз нав ба қабатҳо пушонидан оварда мерасонад. Зиёдшавии 

консентратсияи NaCl дар маҳлул ба пастшавии суръати коррозияи хӯлаҳо оварда 

мерасонад, ки ин пастшавии потенсиалҳои он низ мебошад. 

Таҳлили коррелятсионӣ ва муайян намудани ҳарорат ва энталпияи гудозиши 

интерметаллидҳои металлҳои нодирзамин (МНЗ), бо сурби тоза 

Дар системаҳои Pb-МНЗ интерметаллидҳо таркиби Pb3МНЗ, Pb2МНЗ, 

Pb4МНЗ3, PbМНЗ, Pb10МНЗ11, Pb4МНЗ5, Pb3МНЗ5, PbМНЗ2 ва PbМНЗ3 ҳосил 

мешаванд, ки ҳарорати гудозиши аксарияти онҳо аз тарафи тадқиқотчиён муайян 

карда шудааст. Онҳо аёнан аз ҳамдигар фарқ менамоянд. Дар алоқа бо ин, 

истифодабарии усули коррелятсионӣ ба баробаркунии ин нишондодҳоро 

мусоидат мекунад, ки дар суръати набудани онҳо имконият барои муайян 

намуданро медиҳад. 

Дар диссертатсияи номзадӣ натиҷаҳои бадастовардаи мо бо усули таҳлили 

коррелятсионии хосиятҳои термохимиявии пайвастагиҳои таркиби Pb3МНЗ, 

Pb2МНЗ, Pb4МНЗ3 ва таркиби эквимолярии Pb-МНЗ дида шудааст. Дар ин асос 

таҳлили системавии бузургиҳои матлуб барои дигар пайвастагиҳо бо мақсади 

муқарар намудани як қатор қонуниятҳо ҳангоми ченкунии онҳо оварда шудааст. 

Муқоисаи ҳисобҳои аз тарафи мо гузаронидашудаи нишондодҳои ҳарорати 

гудозиши интерметаллидҳои таркибҳои нишондодашуда бо мавҷудияти 

маълумоти адабиёти нишон дод, ки байни онҳо наздикии хуби андозаҳои 

тасдиқкунандаи дурустии натиҷаҳо бо усули полуэмперӣ ҳосилнамуда дида 

мешавад. 

Мувофиқан тақсимкунии МНЗ ба зергурӯҳҳо (серий ва иттербий), қонуният 

дар тағйирёбии нишондодҳои ҳарорати гудозиш дар алоҳидагӣ гузаронида 

шудааст. Майл намудан аз қонуниятҳои тавсифӣ ИМ сурб бо Eu ва Yb вобастагии 

валентии (2+) ин элементҳо дар хӯлаҳо ошкор ва муқаррар карда шудааст. 

Муайян намудани қонуниятҳои тағйирёбии энталпияи гудозиши пайвастагиҳои 

химиявии системаи Pb-МНЗ 

Ҳосил намудани қиматҳои ҳарорати гудозиши ИМ системаи Pb-МНЗ бо 

усули дар боло нишондо дашуда, ки мо барои ҳисоби қиматҳои энталпияи 

гудозиши ҳамин таркибро истифода намудем мебошад. Бо назардошти қиматҳои 

ҳосилшудаи энталпияи гудозиш, қонуниятҳои тағйирёбии онҳо аз рақами 

тартибии компоненти дуюм, ки гузариш бо “тетра-эффектҳо” МНЗ ба зергурӯҳҳо 

тақсимшуда муқаррар карда шудаанд. 

Баромад аз тавсифӣ гуногуни қонуниятҳо дар тағйирёбии хосиятҳои 

интерметаллидҳои дар боло гуфташуда, аз тарафи мо коркарди математикии 

додашудаи алоҳида барои зергурӯҳҳои серий ва иттербияи МНЗ гузаронида 

шудааст. 
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Натиҷаҳо нишон доданд, ки қонуниятҳои тағйирёбии ҳарорат ва энталпияи 

гудозиши ИМ системаи Pb-МНЗ аз таркиби онҳо характери идентикӣ доранд. Дар 

ин қонуниятҳо фардии сохтори электронии МНЗ мебошад. 

ХУЛОСАҲО 

1. Ҷустуҷӯи адабиёти патентӣ имкон дод, ки пурра сохташудаи 

диаграммаҳои ҳолати дучандаи система бо иштироки сурб ~ 54% аз миқдори 

умумӣ системаи он бо 93 элементҳои СД -ро ташкил шударо муайян намудем. 

Иттилооти муштарак барои 26 система ёфт нашуд. Диаграммаҳои ҳолати сохта 

шуда бо 17 элемент вуҷуд надорад, вале онҳо қисман омӯхта шудаи системаҳои 

сурб бо ин элементҳо мебошанд. 

2. Истифодабарии ҳисобӣ статистикӣ ва термодинамикӣ дар МЭҲ бо 

мувофиқи барномаҳои сохташудаи пешакӣ сохтани 13 диаграммаҳои ҳолати сурб 

бо баъзе элементҳои СД имконият медиҳад. Муайян шудааст, ки аз он 7 системаи 

сурб бо металлҳои гузаранда (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu ва Zn), ки бо намуди 

монотекӣ алоқаманд аст, ва 6 системаи он бо B, C, P, Ge, Nb, W диаграммаҳои 

ҳолат бо омехтанашавии пурраи компонентҳо дар моеъҳо ва ҳалшавии мавҷуд 

набударо дар ҳолати моеъ ҳосил менамоянд. 

3. Дар асоси бори аввал сохта шудаи диаграммаҳои ҳолати сурб бо B, C, P, 

Ge, Nb, W назарияи асосҳои технологияи тозакунии ликватсионии сурб аз ғашҳои 

нишон дода шуда таҳия шудааст. 

4. Сохташудаи диаграммаҳои ҳолати системаи Pb-Cr, Pb-Mn, Pb-Fe, Pb-Co, 

Pb-Ni, Pb-Cu ва Pb-Zn бо муайян намудани консентратсияҳои ҳалшавии тарафайн 

ва табадуллоти нонварианти аз тарафи компонентҳо барои ҳисобӣ таснифӣ 

термодинамикӣ (энергияи таъсири байни зарраҳо) дар хӯлаҳои моеъи сурб 

истифода бурда мешавад. 

5. Таҷрибаи суръати афзоиши фазагӣ бо усули ченкунии суръати паҳнкунии 

ултрасадо мавҷудияти каҷиҳои бинодалӣ дар намуди хатиҳои мувозинати 

дуфазагӣ Ж1↔Ж2 дар диаграммаҳои ҳолати системаи Pb-Cu ва Pb-Zn муқаррар 

намуда шуд, ки дурустии пешгӯи намуданро ба кори намуди таъсири 

монотектикӣ дар системаҳои омӯхта шуда тасдиқ менамояд. 

6. Тадқиқоти тавсифӣ коррозионии хӯлаҳои сурб бо Ca, Sr ва Ba дар муҳити 

нейтралии NaCl нишон доданд, ки илова намудани МИЗ то 0.5 % (по массе) ба 

коррозия тобовари сурбро баланд менамоянд. Ин таркиби хӯлаҳоро барои 

истифода дар саноати кабел барори тавсия додан мумкин аст. 

7. Бо истифодаи муодилаи коррелятсионӣ ҳисоб ва вобастагии ҳарорати 

гудозиши 50 энталпияи пайвастагиҳои интерметаллид дар системаҳои Pb-МИЗ 

муайян карда шудааст, ки васеъ намудани соҳаи он ва бойгонии таснифоти 

термодинамикиро бо маълумотҳои нав пурра менамоянд. 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Натиҷаҳои асосии диссертатсия дар интишороти зерин баён гардидааст: 

Мақолаҳое, ки дар маҷаллаҳои илмии тавсиянамудаи КОА-и назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шудаанд 

1. Ходжаев, Ф.К. Закономерности изменения термохимических 

характеристик интерметаллидов систем «свинец – лантаноиды», богатых свинцом 

/ Ф.К. Ходжаев, И.Х. Саломов, Б.Б. Эшов, А.Б. Бадалов // Вестник Южно-

Уральского государственного университета, 2017. – Т. 17. – № 3. – С. 21-27. 

2. Ходжаев, Ф.К. Моделирование закономерности изменения 

термохимических характеристик интерметаллидов систем свинец - лантаноиды 

эквимолярного и богатых свинцом составов/ Ф.К. Ходжаев, И.Х. Саломов, Б.Б. 

Эшов, А.Б. Бадалов // Известия Санкт-Петербургского государственного 

технологического института, 2017. – № 41. – С. 27-33. 

3. Ганиев, И.Н. Влияние щелочноземельных металлов на анодное поведение 

свинца в нейтральной среде / И.Н. Ганиев, Н.М. Муллоева, О.Х. Ниёзов, Б.Б. 

Эшов, Ф.К. Ходжаев // Вестник Сибирского государственного индустриального 

университета, 2017. – № 1(19). – С. 49-53. 

4. Джураев, Т.Д. Теоретические разработки основ ликвационного 

рафинирования свинца / Т.Д. Джураев, Ф.К. Ходжаев, Э.Р. Газизова, И.Ш. 

Муслимов // Цветные металлы, 2015. – №1(865). – С. 32-34. 

5. Джураев, Т.Д. Расчет диаграмм состояния свинца с переходными 

металлами (ПМ) (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu и Zn) / Т.Д. Джураев, Ф.К. Ходжаев, Э.Р. 

Газизова, И.Ш. Муслимов // Вестник ТНУ, 2016. – № 1/4 (216). – С. 158-162. 

6. Джураев, Т.Д. Прогноз диаграмм состояния свинца с переходными 

металлами (ПМ) IV периода периодической таблицы (ПТ) / Т.Д. Джураев, Ф.К. 

Ходжаев, Э.Р. Газизова, И.Ш. Муслимов // Вестник ТНУ, 2016. – № 1/4 (216). – С. 

241-245. 

7. Ходжаев, Ф.К. Термохимические характеристики интерметаллидов 

составов Pb2Ln и Pb4Ln5 (Ln – лантаноиды) / Ф.К. Ходжаев, Б.Б. Эшов, Р.А. 

Исмоилов, М.А. Болтаев // Вестник ТТУ, 2016. – № 1(33). – С. 32-36. 

8. Ходжаев, Ф.К. Определение и закономерности изменения 

термохимических характеристик интерметаллидов состава Pb3Ln (Ln – 

лантаноиды) / Ф.К. Ходжаев, А.Б. Бадалов, Т.Д. Джураев, И.Ш. Муслимов // 

Вестник ТТУ, 2016. – № 2 (34). – С. 42-47. 

9. Джураев, Т.Д. Термодинамическая активность и свободная энергия Гиббса 

сплавов систем свинец-переходные металлы (ПМ) (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu и Zn) / 

Т.Д. Джураев, Ф.К. Ходжаев, Э.Р. Газизова, И.Ш. Муслимов // Вестник ТТУ, 

2015. – №4(32). – С. 98-102. 

10. Ходжаев, Ф.К. Прогноз взаимной растворимости свинца с элементами 

периодической таблицы (ПТ) в жидком и твёрдом состояниях / Ф.К. Ходжаев, 

Т.Д. Джураев, Э.Р. Газизова, И.Ш. Муслимов // Политехнический вестник, 2017. – 

№ 3(39). – С. 24-37. 

11. Джураев, Т.Д. О взаимной растворимости компонентов в двойных 

системах Рb-Ca (Sr, Ba) / Т.Д. Джураев, Ф.К. Ходжаев, В.И. Луцык, Э.Р. Газизова 

// Вестник ТНУ, 2014. – № 1/4 (153). – С. 148-151. 

12. Бадалов, А.Б. Системный анализ термических характеристик лантаноидов 



26 
 

/ А.Б. Бадалов, И.Р. Исмоилов, Ф.К. Ходжаев, Т.Д. Джураев // Вестник ТТУ, 2014. 

– №4(28). – С. 25-28. 

13. Джураев, Т.Д. Оценка степени изученности двойных диаграмм состояния 

систем свинца с элементами периодической таблицы (ПТ) / Т.Д. Джураев, Ф.К. 

Ходжаев, И.Ш. Муслимов, Х.А. Махмадуллоев // Доклады АН РТ, 2014. – Т.57. – 

№5. – С. 391-394. 

14. Муллоева, Н.М. Влияние кальция на анодную устойчивость свинца в 

среде электролита NaCl / Н.М. Муллоева, И.Н. Ганиев, М.Т. Норова, Ф.У. Обидов, 

Ф.К. Ходжаев // Вестник ТТУ, 2012. – №4(20) – С. 26-29. 

15. Муллоева, Н.М. Влияние хлорид-ионов на анодное поведение сплавов 

свинца с барием / Н.М. Муллоева, И.Н. Ганиев, Ф.У. Обидов, М.Т. Норова, Х.А. 

Махмадуллоев, Ф.К. Ходжаев // Доклады АНРТ, 2012. – Т. 55. – №6. – С. 478-482. 

Мақолаҳои илмие, ки дар маводҳои конфронсҳои байналмилалӣ 

ва ҷумҳуриявӣ нашр шудаанд 

16. Муллоева, Н.М. Улучшение анодной стойкости свинца легированием 

кальцием / Н.М. Муллоева, И.Н. Ганиев, М.Т. Норова, Ф.У. Обидов, Ф.К. 

Ходжаев // Материалы Республиканской научной конференции 

«Координационная химия и ее значение в развитии народного хозяйства». – 

Душанбе: ТНУ НИИ З.Н. Юсуфова, 2011. – С. 152-154. 

17. Ганиев, И.Н. Влияние кальция на окисление жидкого свинца / И.Н. 

Ганиев, Ф.У. Обидов, Х.А. Махмадуллоев, Н.М. Муллоева, Ф.К. Ходжаев // 

Материалы научной конференции «Вклад биологии и химии в обеспечение 

продовольственной безопасности Таджикистана». – Ходжент: ХГУ им. акад. Б.Г. 

Гафурова, 2012. – С. 64-66. 

18. Муллоева, Н.М. Гравиметрическое исследование влияния 

щелочноземельных металлов на коррозионную стойкость свинца и его сплавов / 

Н.М. Муллоева, И.Н. Ганиев, Ф.У. Обидов, Ф.К. Ходжаев // Материалы 

республиканской научно-практической конференции «Вклад науки в 

инновационном развитии регионов РТ». – Душанбе: ТТУ им. акад. М.С. Осими, 

2012. – С. 15. 

19. Муллоева, Н.М. Анодная стойкость свинца, легированного кальцием в 

нейтральной среде / Н.М. Муллоева, И.Н. Ганиев, Х.А. Махмадуллоев, Ф.У. 

Обидов, Ф.К. Ходжаев // Материалы VI Международной конференции 

«Перспективы развития науки и образования». – Душанбе: ТТУ им. акад. 

М.С.Осими, 2012. – С. 15-17. 

20. Муллоева, Н.М. Электрохимическая коррозия свинца, легированного 

щелочноземельными металлами в среде электролита NaCl / Н.М. Муллоева, И.Н. 

Ганиев, Ф.У. Обидов, Ф.К. Ходжаев // Сборник Международной конференции 

«Комплексные соединения и аспекты их применения». – Душанбе: ТНУ, 2013. – 

С. 38-39. 

21. Ходжаев, Ф.К. Систематизация видов взаимодействия свинца с 

элементами периодической таблицы (ПТ) / Ф.К. Ходжаев, Т.Д. Джураев, И.Ш. 

Муслимов // Материалы Республиканской конференции «Перспективы 

инновационной технологии в развитии химической промышленности 



27 
 

Таджикистана». Душанбе: ТНУ, 2013. – С. 42-46. 

22. Джураев, Т.Д. Расчет взаимной растворимости компонентов в жидком и 

твердом состояниях в системах свинца с щелочноземельными металлами (ЩЗМ) / 

Т.Д. Джураев, Ф.К. Ходжаев, Э.Р. Газизова // Материалы VII-ой международной 

научно-практической конференции «Перспективы развития науки и образования». 

Душанбе: ТТУ им. акад. М.С. Осими, 2014. – С. 187. 

23. Муллоева, Н.М. Коррозия многокомпонентных сплавов свинца, 

легированных щелочноземельными металлами / Н.М. Муллоева, И.Н. Ганиев, 

Ф.У. Обидов, Ф.К. Ходжаев // Материалы международной конференции «Задача 

горной промышленности металлургии и энергетики Республики Таджикистан». – 

Чкаловск: ГМИТ, 2014. – С. 73-74. 

24. Муллоева, Н.М. Коррозия сплавов свинца с барием в среде 2.2%-ного 

раствора HNO3 / Н.М. Муллоева, И.Н. Ганиев, М.С. Аминбекова, Ф.К. Ходжаев // 

Материалы Международного форума «Молодежь – движущая сила 

интеллектуального развития страны». – Душанбе, 2015. – С. 116-117. 

25. Джураев, Т.Д. Термодинамические свойства сплавов свинца с 

переходными металлами (ПМ: Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu и Zn) / Т.Д. Джураев, Ф.К. 

Ходжаев, Э.Р. Газизова, И.Ш. Муслимов // Сборник материалов XII Нумановских 

чтений «Состояние и перспективы развития органической химии в Республике 

Таджикистан». – Душанбе: ИХ АН РТ, 2015. – С. 124. 

26. Джураев, Т.Д. Термодинамическая активность и свободная энергия 

Гиббса сплавов свинца с некоторыми переходными металлами (ПМ) / Т.Д. 

Джураев, Ф.К. Ходжаев, Э.Р. Газизова, И.Ш. Муслимов // Материалы 

Республиканской научно-практической конференции «Технология комплексной 

переработки полезных ископаемых Таджикистана». – Чкаловск: ГМИТ, 2016. – С. 

22-23. 

27. Бадалов, А.Б. Термохимические характеристики интерметаллидов состава 

Pb2Ln (Ln - лантаноиды) / А.Б. Бадалов, Ф.К. Ходжаев, Ш.Т. Умедов, И.Ш. 

Муслимов // Материалы Республиканской научно-практической конференции 

«Технология комплексной переработки полезных ископаемых Таджикистана». – 

Чкаловск: ГМИТ, 2016. – С. 14-15. 

28. Ходжаев, Ф.К. Прогноз диаграмм фазовых равновесий свинца с 

некоторыми переходными металлами (ПМ) / Ф.К. Ходжаев, Э.Р. Газизова, И.Ш. 

Муслимов, Т.Д. Джураев // Материалы Республиканской научно-практической 

конференции «Технология комплексной переработки полезных ископаемых 

Таджикистана». – Чкаловск: ГМИТ, 2016. – С. 71-72. 

29. Джураев, Т.Д. Термодинамические параметры поведения примесей при 

ликвационном рафинировании свинца / Т.Д. Джураев, Ф.К. Ходжаев, Э.Р. 

Газизова, И.Ш. Муслимов // Материалы Республиканской научно-практической 

конференции «Проблемы материаловедения в РТ». – Душанбе: ИХ АН РТ, 2016. – 

С.47-50. 

30. Ходжаев, Ф.К. Закономерности изменения температуры плавления 

интерметаллидов составов Pb2Ln и Pb3Ln / Ф.К. Ходжаев, М.Ю. Акрамов, С.Т. 

Рустамов, А.Б. Бадалов // Материалы Республиканской научно-практической 

конференции «Проблемы материаловедения в РТ». – Душанбе: ИХ АН РТ, 2016. – 

С.147-148. 



28 
 

31. Ходжаев, Ф.К. Закономерности изменения температуры плавления 

некоторых интерметаллидов систем свинец-лантаноиды / Ф.К. Ходжаев, Ф.У. 

Обидов, Э.С. Додхоев, Б.Б. Эшов, А.Б. Бадалов // Сборник материалов XIII 

Нумановских чтений «Достижения химической науки за 25 лет Государственной 

независимости Республики Таджикистан». Душанбе: ИХАНРТ, 2016. – С.134-139. 

32. Нуров, К.Б. Построение бинодали металлических систем с расслаиванием 

/ К.Б. Нуров, М.А. Джураев, Т.Д. Джураев, Ф.К. Ходжаев // Материалы научно-

практического семинара «Наука-производству», посвящённого 100-летию НИТУ 

«МИСиС». Турсунзаде: Матбааи Хисор, 2017. – С. 79. 

33. Эшов, Б.Б. Термические характеристики интерметаллидов систем Pb-Ln 

(Ln – лантаноиды) богатых свинцом / Б.Б. Эшов, Ф.К. Ходжаев, А.Б. Бадалов, 

Ш.И. Мирзоев, Т.Ч. Идрисов, Х. Шукрихудоев // Сборник научных статей 

Международной научно-практической конференции «Наука и инновации в XXI 

веке: актуальные вопросы, достижения и тенденции развития». – Душанбе, 

Таджикский аграрный университет им. Шириншоха Шотемура, 2017. – С. 558-

560. 

34. Ходжаев, Ф.К. Закономерности в изменениях температуры и энтальпии 

плавления интерметаллидов систем свинец-лантаноиды, богатых свинцом / Ф.К. 

Ходжаев, И.Х. Саломов, Б.Б. Эшов, А.Б. Бадалов // Материалы II научно-

практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов «Таджикская 

наука-ведущий фактор развития общества». Душанбе: ТТУ, 2017. – С. 141-144. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

ШАРҲИ МУХТАСАР 
 
 
 
 
 

Калимаҳои калидӣ: сурб ва хӯлаҳои он, металлҳои ишқорзаминӣ, металлҳои 
нодирзаминӣ, мис, рӯҳ, диаграммаҳои ҳолати дукомпонента, тавсифӣ термодинамикӣ, 
хосиятҳои коррозионӣ, каҷиҳои бинодалӣ, ҳолати моеъ ва сахт, тозакунии ликватсионӣ, 
легирони, модифитсиронӣ. 

Объекти тадқиқот диаграммаҳои ҳолат бо иштироки сурб мебошад. 
Мақсади кор дар муайян намудани қонуниятҳои умумӣ ба натиҷаи таҳлил ва 

намудҳои таъсири систематизатсия, пешгӯи, ҳисобӣ хосиятҳои термодинамикӣ ва 
сохтани диаграммаҳои ҳолати Pb баъзе элементҳои СД барои коркарди технологияи 
ҳосил намудани хӯлаҳо дар асоси он иборат буд. 

Усулҳои таҷрибавии тадқиқот: дар диссертатсия барои ҳосил намудани натиҷаҳои 
саҳеҳ усулҳои ҳозиразамони таҳлили физико химиявӣ ва таҳлили: усули таҳлили 
рентгенӣ спектралӣ хурд таркибӣ хӯлаҳо ба аксбардории микроскопи SEM; усули 
омӯзиши импулсӣ фазагӣ координатаҳои ҷудошавии критикӣдар системаҳои 
омехтанашаванда; усули омӯзиши ҳароратӣ гравиметрӣ туршавии кинетикаи хӯлаҳо; 
усули таҳлили рентгенофазагӣ маҳсулоти оксидшудаи хӯлаҳо; усули тадқиқоти 
потенсиостатикӣ рафтори анодӣ хӯлаҳо истифода шудааст. 

Натиҷаҳои ба даст оварда шуда ва навоварии онҳо: дар асоси истифодаи 
критерияҳои статистикӣ барои пешгӯи ва ҳисобӣ параметрҳои таъсири термодинамикии 
сурб бо дигар элементҳои СД бори аавл 6 диаграммаи ҳолати системаи  Pb-Э (B, C, P, 
Ge, Nb, W); сохта шудааст. Бо истифодаи муодилаи модели дузоннагӣ ва назарияи 
маҳлулҳои регулярӣ нуқтаҳои координатаи марказӣ пурра омӯхта нашудаи системаи Pb-
МГ, ки имконияти сохтани 7 диаграммаҳои ҳолати дучандаи системаи Pb-МГ (Cr, Mn, 
Fe, Co, Ni, Cu, Zn) гирифта шудааст; борри аввал таҷрибавӣ порашавии критики фазаҳои 
омехтанашаванда дар системаи Pb-Cu ва Pb-Zn бо усули фазаи импулсие, ки имконияти 
сохтани диаграммаи ҳолати он омӯхта шудааст; дар асоси сохташудаи диаграммаҳои 
ҳолати хӯлаҳои системаи Pb-МГ бори аввал муодила ва ҳисоби аҳамияти фаъолнокии 
термодинамикӣ ва компонентҳои энергияи барзиёди озоди Гиббс ба вобастагии аз 
консентратсия ва ҳарорати хӯлаҳо гирифта шуд; бори аввал қонуниятҳои тағйирёбии 
тавсифӣ коррозионии электрохимиявии Pb аз миқдори металлҳои ишқорзамини (Ca, Sr 
ва Ba) ба муҳити нейтралии электролити NaCl муайян карда шудааст; бо истифодаи 
усули коррелятсионӣ таҳлили системавӣ маълумотҳо бо ҳарорат ва гудозиши энталпия 
тақрибан 50 интерметаллидҳои Pb бо металлҳои нодирзамин (МНЗ) гузаронида шуд ва 
бори аввал қонуниятҳо дар тағйирёбии ин миқдор аз таркиб ва рақами тартибии МНЗ 
муайян карда шудааст. 

Дараҷаи истифодабарӣ: Сохташудаи диаграммаҳои мувозинати фазавӣ ва ҳисоби 

гирифташудаи аҳамияти тавсифӣ термодинамикии хӯлаҳои сурб кам намудани хароҷоти 

масолеҳҳо мусоидат менамояд, ба таҷриба ва эффективнокии раванди иқтисодиро 

ҳангоми коркарди технологияи тозакунии ликватсионӣ ва синтези хӯлаҳои нав, инчунин 

бойгонии маълумоти адабиётро бо маълумотҳои нав пур мекунанд. Усули кор 

кардашуда баланд бардоштани ба коррозия тобовари легиронидашудаи сурб бо 

металлҳои ишқорзаминӣ барои татбиқ дар истеҳсолот тавсия дода мешавад. Натиҷаҳои 

кори пешниҳодшуда дар тадқиқоти илмӣ ва дар раванди таълимии Донишгоҳи техникии 

Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, Институти 

химияи Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи В.И. Никитин ва дигар 

донишгоҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон татбиқ ва метавонад истифода бурда шавад. 

Соҳаи истифодабарӣ: металлургия, истеҳсолоти рехтагарӣ, металлшиносӣ ва ғ. 

ба диссертатсияи Ходжаев Фируз Камолович дар мавзӯи: «Диаграммаҳои ҳолат ва 
хосиятҳои термодинамикии хӯлаҳо дар асоси сурб», барои дарёфти дараҷаи илмии 
номзади илмҳои техникӣ аз рӯи ихтисоси 05.16.02 – Металлургияи металлҳои сиёҳ, 

ранга ва нодир 
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РЕЗЮМЕ 
 
 
 
 

Ключевые слова: свинец и его сплавы, щелочноземельные металлы, 
редкоземельные металлы, медь, цинк, двухкомпонентные диаграммы состояния, 
термодинамические характеристики, коррозионные свойства, бинодальная кривая, 
жидкое и твёрдое состояния, ликвационное рафинирование, легирование, 
модифицирование. 

Объектом исследования являются диаграммы состояния с участием свинца. 
Цель работы состояла в выявлении общих закономерностей в результате анализа и 

систематизации типов взаимодействия, прогноза, расчёта термодинамических свойств и 
построения диаграмм состояния Pb с некоторыми элементами ПТ для разработки 
технологий получения сплавов на его основе. 

Методы экспериментального исследования: в работе для получения достоверных 
результатов применены современные физико-химические методы анализа и 
исследования: метод микрорентгеноспектрального анализа состава сплавов на 
сканирующем микроскопе SEM; импульсно-фазовый метод изучения координат 
критического распада в несмешивающихся системах; термогравиметрический метод 
изучения кинетики окисления сплавов; метод рентгенофазового анализа продуктов 
окисления сплавов; потенциостатический метод исследования анодного поведения 
сплавов. 

Полученные результаты и их новизна: на основании применения статистических 
критериев для прогноза и расчета термодинамических параметров взаимодействия 
свинца с другими элементами ПТ впервые построено 6 двойных диаграмм состояния 
систем Pb-Э (B, C, P, Ge, Nb, W); с использованием уравнений двухзонной модели и 
теории регулярных растворов получены координаты узловых точек недостаточно 
изученных систем Pb-ПМ, которые позволили построить 7 двойных диаграмм состояния 
систем Pb-ПМ (Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn); впервые экспериментально изучены 
координаты критического распада несмешивающихся фаз в системах Pb-Cu и Pb-Zn 
импульсно-фазовым методом, которые позволили построить их диаграммы состояния; 
на основании построенных диаграмм состояния сплавов систем Pb-ПМ впервые 
получены уравнения и рассчитаны значения термодинамической активности и 
избыточной свободной энергии Гиббса компонентов в зависимости от концентрации и 
температуры сплавов; впервые установлены закономерности изменения коррозионно-
электрохимических характеристик Pb от содержания щелочноземельных металлов (Ca, 
Sr и Ba) в нейтральной среде электролита NaCl; с применением корреляционных 
методов проведён системный анализ данных по температурам и энтальпиям плавления 
около 50 интерметаллидов Pb с редкоземельными металлами (РЗМ) и впервые выявлены 
закономерности в изменении этих величин от состава и порядкового номера РЗМ. 

Степень использования: Построенные диаграммы фазового равновесия и 
полученные расчётом значения термодинамических характеристик сплавов свинца 
способствуют снижению материальных затрат на эксперименты и повышают 
экономическую эффективность процессов при разработке технологии ликвационного 
рафинирования и синтеза новых сплавов, а также дополняют банк справочной 
литературы новыми данными. Разработанный способ повышения коррозионной 
стойкости свинца легированием щелочноземельными металлами рекомендуется для 
внедрения в производство. Результаты работы применяются и могут быть использованы 
в научных исследованиях и в учебном процессе в Таджикском техническом 
университете им. акад. М.Осими, Таджикском национальном университете, Институте 
химии АН им. В.И. Никитина и др. вузах РТ. 

Область применения: металлургия, литейное производство, металловедение и др. 

на диссертацию Ходжаева Фируза Камоловича на тему: «Диаграммы состояния и 
термодинамические свойства сплавов на основе свинца», представленную на 

соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 05.16.02 
– Металлургия чёрных, цветных и редких металлов 
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SUMMARY 

on the dissertation of Khodjaev Firuz Kamolovich on the topic: "Diagrams of state 

and thermodynamic properties of lead-based alloys", presented for the degree of 

candidate of technical Sciences in the specialty 05.16.02-metallurgy of ferrous, non-

ferrous and rare metals 

Keywords: lead and its alloys, alkaline earth metals, rare earth metals, copper, zinc, 

two-component state diagrams, thermodynamic characteristics, corrosion properties, binodal 

curve, liquid and solid state, liquation refining, alloying, modification. 

The object of the study is a state diagram involving lead. 

The aim of the work was to identify common patterns as a result of analysis and 

systematization of interaction types, prediction, calculation of thermodynamic properties and 

construction of Pb state diagrams with some elements of PT for the development of 

technologies for obtaining alloys based on it. 

Methods of experimental research: in order to obtain reliable results, modern physical 

and chemical methods of analysis and research are applied: the method of micro-x-ray spectral 

analysis of the composition of alloys on the SEM scanning micro-microscope; pulse-phase 

method for studying the coordinates of critical decay in immiscible systems; 

thermogravimetric method for studying the kinetics of oxidation of alloys; the method of x-ray 

phase analysis of oxidation products; potential-static method for studying the anodic behavior 

of alloys. 

The obtained results and their novelty: based on the application of statistical criteria for 

the prediction and calculation of thermodynamic parameters of the interaction of lead with 

other elements of PT, 6 double diagrams of the state of Pb-e systems (B, C, P, Ge, Nb, W) 

were built for the first time; using the equations of the two-zone model and the theory of 

regular solutions, the coordinates of the node points of insufficiently studied Pb-PM systems 

were obtained, which allowed to construct 7 double diagrams of the state of Pb-PM systems 

(Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn); for the first time, the coordinates of the critical decay of 

immiscible phases in Pb-Cu and Pb-Zn systems were experimentally studied by pulse-phase 

method, which allowed to construct their state diagrams; on the basis of the constructed 

diagrams of the state of Pb-PM alloys, equations were obtained for the first time and the values 

of the thermodynamic activity and excess free energy of the Gibbs components were 

calculated depending on the concentration and temperature of the alloys; for the first time the 

regularities of changes in the corrosion-electrochemical characteristics of Pb from the content 

of alkaline earth metals (Ca, Sr and Ba) in the neutral medium of the electrolyte NaCl; with the 

use of correlation methods, a systematic analysis of data on the melting temperatures and 

enthalpy of about 50 Pb intermetallic compounds with rare earth metals (REM) was carried out 

and for the first time the regularities in the change of these values from the composition and 

sequence number of REM were revealed. 

Extent of use: diagrams of phase equilibrium and obtained-wide calculation of the 

values of the thermodynamic characteristics of alloys of lead serve-s to reduce the material 

costs for the experiments and increase the economic efficiency of the processes when 

developing technologies of phase separation of refining and synthesis of new alloys, and also 

complete the Bank reference new Dan-governmental. The developed method of increasing the 

corrosion resistance of lead by alloying with alkaline earth metals is recommended for 

introduction into production. The results of the work are used and can be used in scientific 

research and in the educational process at the Tajik technical University. Akad. M. oshimi, 

TAjik national University, Institute of chemistry. V. I. Nikitin and other higher educational 

institutions of RT. 

Field of application: metallurgy, foundry, metallurgy, etc. 


