
ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН  

 

ДОНИШГОҲИ ТЕХНИКИИ ТОҶИКИСТОН 

Ба номи академик М.С.Осимӣ 

 

Бо ҳуқуқи дастнавис 

УДК 620.1 34.43 156                                                               
 

 

 

ЗОКИРОВ Фурқатшох Шаҳриёрович 
 

 

 

ХӮЛАИ АЛЮМИНИЙИ РЕХТАШАВАНДАИ  

АК12М2, БО МЕТАЛЛҲОИ ИШҚОРЗАМИНӢ 

МОДИФИКАТСИЯ ШУДААСТ  
 

 

 

05.16.09 – масолеҳшиносӣ (дар мошинсозӣ) 

 

 

 

 

ФИШУРДАИ  

рисолаи номзади барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои техникӣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Душанбе-2019 



 2 

Рисолаи номзади дар кафедраҳои «Физика» ва «Масолеҳшиносӣ, 

мошинҳо ва таҷҳизоти металлургӣ»-и ДТТ ба номи академик М.С.Осимӣ иҷро 

гардидааст. 

 

Роҳбарони илмї: доктори илмҳои химия, профессор, академики 

АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Ғаниев Изатулло Наврузович 

 

Номзади илмҳои техникӣ, дотсент, 

Маҳмадизода Муродалӣ Маҳмадӣ 

 

Муќарризони расмї: доктори илмҳои техникӣ, муовини ректор оид 

ба илм ва тадбиқоти Донишгоҳи технологии 

Тоҷикистон, и.в. профессори кафедраи «Мошин 

ва дастгоҳҳои истеҳсолӣ хӯрока»,  

Ғафоров Абдулазиз Абдуллофизович 
 

номзади илмҳои химия, дотсент, мудири 

кафедраи технология ва мошиншиносии 

Донишгоҳи давлатии  омўзгории Тоҷикистон  ба 

номи С. Айнӣ. 

Олимов Насруддин Солеҳович 

 

Муассисаи пешбар:                         

 

Муассисаи давлатии илмии «Маркази тадқиқоти 

технологияҳои инноватсионӣ» дар назди 

Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

 

 

 Ҳимояи рисолаи номзадӣ рӯзи «23» майи соли 2019, соати 900 дар ҷаласаи 

Шӯрои диссертатсионии 6D.КОА-009 назди Донишгоҳи техникии Тоҷикистон 

ба номи М.С. Осимӣ, дар суроғаи 734042, шаҳри Душанбе, хиёбони Академик 

Раҷабовҳо, 10 баргузор мегардад. E-mail: adliya69@mail.ru  

Бо матни пурраи диссертатсия метавонед дар китобхонаи илмӣ ва 

сомонаи интернетии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.С. Осими 

шинос шавед: www.ttu.tj  

 

 

 Автореферат санаи «__»         соли 2019 аз рӯи феҳристи пешниҳодшуда, 

тақсим карда шудааст.  

    

Котиби илмии   

Шӯрои диссертатсионӣ, 

номзади илмҳои техникӣ                                                    Бобоева А.Ҳ.  

 

 



 3 

ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 

Муҳимияти мавзӯъ. Айни замон, дар ҷаҳони муосири динамикӣ 

рушдкардаистода шумораи зиёди дастгоҳҳои мураккаби техникӣ истеҳсол 

гардида, вобаста ба талаботи доимӣ ва мушкилоти мавҷуда онҳо такмил дода 

мешаванд, ки ба беҳтар намудани фаъолияти онҳо оварда мерасонад. Бинобар 

ин, шиддатнокии таҳкими равандҳои технологӣ, ки сифати маҳсулот бо 

сохтори якҷинса ва хосиятҳои механикии такмилдодаро таъмин менамоянд, 

ҳамеша фаъол мебошад. Илова бар ин, барои кам кардани вазни қисмҳои он 

диққати зиёд дода мешавад, ки талаботи истеъмолии рехтагарии алюминийро 

чи дар кишвари мо ва чи дар хориҷи кишвар афзоиш медиҳанд. Аз он ҷумла, 

силуминҳо (хула дар асоси системаи Al-Si) натиҷаи рехтагарӣ мебошад, ки 

маводи серталаб, рушдёфта буда, хосиятҳои махсуси фаъолиятӣ ва механикиро 

доро аст. Хосиятҳои силуминҳо ҳангоми интихоби дурусти технологияи 

коркарди гудозиш, рехтан, коркарди термикӣ, инчунин, таркиби муносиби 

алюминий муайян карда мешаванд, ки он фаҳмиши амиқи механизмҳои ин 

равандҳоро дорад. Дар таҷрибаи ҷаҳонӣ муайян карда шудааст, ки кам кардани 

массаи мошин ба андозаи 1 кг имконият медиҳад, ки 1л сӯзишворӣ дар як сол 

захира карда шавад. Истифодаи хӯлаи алюминий дар киштиҳои баҳрӣ ва 

мошинсозии нақлиётӣ афзоиш меёбад. 

Истифодаи силуминҳои мисӣ дар истеҳсоли чархҳои автомобилӣ васеъ 

паҳн гардидааст. Кам кардани вазни механизми ҳаракаткунанда дар оянда 

тавассути истифодаи хӯлаи алюминий ба роҳ монда мешавад, ки тамоюли 

афзоиши ҳиссаи хӯлаҳои сабукро дар истеҳсоли қисмҳои мошин тасдиқ 

мекунад. 

Хӯлаи AK12M2 барои омодасозии қисмҳо дар қолаб, шакли хокадошта, 

дар зери фишор, мувофиқи моделҳо, дар шакли рӯйпӯш истифода бурда 

мешавад. Аз онҳо танаи помпа, қисмҳои муҳаррик, таҷҳизот ва дастгоҳҳои 

маишӣ омода карда мешаванд. Аз ин силумини тоза, барои истифодаи 

маҳсулоти хӯрокворӣ низ бо иҷозати махсус истеҳсол мешаванд. Фарқияти 

асосӣ ин иловаи металҳои ишқорзаминӣ дар силуминҳо ба сифати 

модификатори сохтори эвтетикаи алюминӣ-кремний мебошад. 

Мақсади кор ин коркарди хӯлаҳои нави алюминийи хосиятҳояш 

беҳтаршуда бо роҳи муайянкунии вобастагии температура ва тағйир додани 

функсияҳои термодинамикӣ, кинетикӣ. ва тавсифҳои анодии хӯлаи AK12M2 бо 

металҳои ишқорзаминӣ модификатсияшуда мебошад.  

Вобаста ба мақсади гузошташуда дар рисола вазифаҳои зерин ҳал карда 

шудааст: 

• омӯзиши вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш ва коэффитсиенти 

гармидиҳии хӯлаи AK12M2, бо калсий, стронсий ва барий модификатсияшуда; 

• таҳия намудани полиномҳое, ки вобастагии ҳароратии тағйирёбии 

функсияҳои термодинамикии AK12M2 бо калсий, стронсий ва барий 

модификатсияшударо муайян менамояд; 

• танзим кардани хосиятҳои кинематикӣ ва энергетикии раванди 

оксидшавии хӯлаи AK12M2 бо калсий, стронсий ва барий модификатсияшуда, 

инчунин механизми оксидшавии хӯлаҳо; 
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• омӯзиши аз консентратсия вобастагии тағйирёбии хосиятҳои анодии 

хӯлаи AK12M2 бо калсий, стронсий ва барий модификатсияшуда; 

• муайян кардани таъсири консентратсияи хлорид-ион ба каррозия 

устувории хӯлаҳои модификатсияшуда дар муҳити электролити NaCl. 

Навоварии илмии рисола. Қонуниятҳои асосии тағйирёбии 

гармиғунҷоиш ва функсияњои термодинамикии (энталпия, энтропия, энергияи 

Гиббс) хӯлаи AK12M2 бо калсий, стронсий ва барий, вобаста аз њарорат ва 

миќдори компоненти модификатсиякунанда љавњарї муқаррар карда шудааст. 

Нишон дода шудааст, ки бо зиёдшавии њарорат гармиѓунљоиш, энталпия ва 

энтропияи хўлаи AK12M2 бо калсий, стронсий ва барий модификатсияшуда 

меафзояд ва бузургии энергияи Гиббси хӯлаҳо паст мешавад. Бо зиёдшавии 

миқдори унсурҳои ишқорзаминӣ бузургии гармиѓунљоиш, энталпия, энтропия 

паст мешавад ва бузургии энергияи Гиббс барои хӯлаи А12М2 меафзояд.  

Тадқиқот нишон дод, ки бо зиёдшавии њарорат суръати оксидшавии 

хўлаи AK12M2 бо калсий, стронсий ва барий модификатсияшуда дар њолати 

сахтӣ меафзояд. Ҳамин тавр, ҳангоми гузариш аз хӯлаи калсийдошта ба хӯлаи 

барийдошта қимати таъсирбахши энергияи фаъолкунанда кам мешавад, яъне 

мустаҳкамии хӯлаҳо нисбати оксидшавии ҳарорати баланд меафтад, ки дар 

умум бо хосиятҳои металҳои ишқорзаминии ҳудуди зергурӯҳи гузариш аз 

калсий ба барий фаъолнокии химиявиашон бо зиёдшавӣ тавсифшаванда 

мувофиқ аст. Тавассути полиноми (муодилаи) каҷии оксидшавӣ муқаррар карда 

шудааст, ки раванди оксидшавии хўлаи AK12M2 бо калсий, стронсий ва барий 

ба ќонуни гиперболӣ итоат мекунад. 

Бо усули потенсиостатикӣ дар реҷаи потенсиодинамикӣ, ҳангоми суръати 

тобиши патенсиали 2 мВ/с будан, муқаррар карда шуд, ки то 1.0% -и вазн бо 

металҳои ишқорзаминӣ модификатсия кардани хӯлаи АК12М2 дар муҳити 

электролити NaCI то 1.5 маротиба мустаҳкамии анодии онро баланд 

мебардорад. Бо зиёд кардани омехтаи хлорид-ион дар электролит потенсиалҳои 

электрохимиявии нишондодашудаи хӯлаҳо кам шуда, суръати каррозия зиёд 

мешавад.  

Аҳамияти амалии кор: 

 Натиҷаҳои батаври таҷрибавӣ бадастомада, ки аз ҳарорат вобастагии 

гармиғунҷоиш, коэффитсиенти гармидиҳӣ ва функсияҳои термодинамикии 

хӯлаи AK12M2 бо калсий, стронсий ва барий модификатсияшуда омӯхта 

шудаанд маълумотҳои ахборотиро бой мегардонад. 

 Дастгоҳи таҷрибавии омодашуда барои чен кардани гармиғунҷоиш ва 

гармигузаронии моддаҳо (Патенти хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон №TJ 877 аз 

19.02.2018, Бюл. №133) дар корҳои илмӣ дар Институти физикию техникии ба 

номи  С.У. Умаров Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Институти 

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

дигар муассисаҳои илмӣ истифода бурдан мумкин аст. 

Усулҳои тадқиқот ва дастгоҳҳои истифодашуда. Ба сифати объекти 

тадқиқот, хўлаи алюминий бо кремний ва миси таркиби эвтетикии хӯлаи 

АК12М2, инчунин калсий, стронсий ва барийи металлӣ, аз ҷиҳати техникӣ тоза 

истифода бурда шудааст. Таҳқиқоти бо усули ченкунии гармиғунҷоиш дар 
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реҷаи «хунуккунӣ» усули термогравиметрӣ, металлографи (Neophоt-31), 

рентгенофазавӣ (ДРОН-2,5) таҳқиқоти ИК-спектроскопӣ (UR-20), усули 

потенсиостатикӣ (ПИ-50-1.1) (асбоби ПИ-50.1.1) гузаронида шудааст. 

Таҳлилҳои математикии натиҷаҳои тадқиқот дар барномаҳои Microsoft Excel ва 

Sigma Plot коркард шудааст. 

Натиҷаҳои асосӣ, ки ба ҳимоя пешкаш мегардад:  

 натиҷаҳои тадқиқоти вобастагии ҳарорати гармиғунҷоиш, зариби 

гармидиҳӣ ва тағйирёбии функсияҳои термодинамикии хӯлаи AK12M2 бо 

калсий, стронсий ва барий модификатсияшуда; 

 параметрҳои кинетикӣ ва энергетикии раванди оксидшавии хӯлаи 

AK12M2 бо калсий, стронсий ва барий модификатсияшуда; 

 механизми оксидшавии хӯлаҳо; 

 тавсифҳои асосии раванди анодӣ ва каррозияи хўлаи AK12M2 бо 

калсий, стронсий ва барий модификатсияшуда вобаста аз миқдори элементҳои 

модификатсиякунанда дар муҳити электролитии NaCl. 

 коркарди таркиби муносиби хўлаҳои ба каррозия устувор. 

Саҳми муаллиф дар таҳлили маълумотҳои дар адабиётҳои додашуда, дар 

ҳалли масъалаҳои тадқиқот, тайёр намудан ва гузаронидани тадқиқоти 

таҷрибавӣ дар шароитҳои озмоишгоҳ, таҳлили натиҷаҳои бадастомада, дар 

тавсияи ҷамъбасти мазмуни асосӣ ва хулосаҳои диссертатсия иборат мебошад. 

Дараҷаи саҳеҳият ва баррасии натиҷаҳо. Натиҷаҳои асосии рисола дар 

чунин чорабинињо муҳокима ва баррасӣ гардидаанд: Международной научно–

практической конференции «Перспективы развития науки и образования», 

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

Научно–практической конференции студентов, магистрантов и аспирантов 

«Таджикская наука-ведущий фактор развития общества»; Таджикский 

технический университет им. акад. М.С. Осими(Душанбе, 2016); V 

Международной научно-практической конференции «Современные 

технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации».(Пенза, 2017); 

Республиканской научно-практической конференции «Современные проблемы 

естественных наук». Филиал Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова (Душанбе, 2017); Евразийский союз ученых (ЕСУ) 

«Ежемесячный научный журнал» (Москва, 2017); Республиканской научно-

практической конференции «Перспективы развития естественных наук». 

Российско-Таджикский (Славянский) университет (Душанбе, 2018); 

Международной научно-практической конференции «Перспективы 

использования материалов, устойчивых к коррозии, в промышленности 

Республики Таджикистан». Академия наук Республики Таджикистан, Институт 

химии им. В.И. Никитина (Душанбе, 2018); Международной научно-

практической конференции «Перспективы использования материалов, 

устойчивых к коррозии, в промышленности Республики Таджикистан». 

Академия наук Республики Таджикистан; Институт химии им. В.И. Никитина 

(Душанбе, 2018). 
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Интишорот. Мазмуни асосии диссертатсия дар 17 мақола, аз ҷумла 5 

мақола дар нашрияҳои бонуфуз аз феҳристи КОА-и ҶТ эътирофгашта, ва 3 

патенти хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ихтироот нашр гаштааст. 

Ҳаҷм ва таркиби рисола. Рисолаи номзадӣ аз муқаддима чор боб, 

натиҷаҳои асосӣ, замима ва хулосаҳо иборат аст. Ҳаҷми умумии рисолаи 

номзадӣ 157 саҳифаи компютериро фаро гирифта 72 расм, 63 ҷадвал ва 127 

номгӯи адабиётро дар бар мегирад. 

МАЗМУНИ АСОСИИ РИСОЛА 
Дар муқаддима масъалаҳои асосии тадқиқот, асосноккунии мубрамияти 

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

Дар боби якум ташкил намудани сохти таркиби хӯлаи алюминий бо 

силитсий, мис, калсий, стронсий ва барий; хосиятҳои гармофизикии силитсий, 

мис, калсий, стронсий ва барий қайд карда шудааст.  

Боби мазкур хулосаҳо оид ба таҳлили адабиёт ва вазифаҳои 

гузошташударо дар бар мегирад.  

Аз ин ҷо мақсад гузошта шуда буд, ки таҳқиқи ҳаматарафаи хосиятҳои 

гуногуни физикавӣ-химиявии хӯлаи алюминии AK12M2 бо гурӯҳи нави 

модификаторҳо ба мисли калсий, стронсий ва барий модификатсияшуда 

гузаронида шавад. 

Дар боби дуюм натиҷаҳои таҳқиқи вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш 

ва тағйирёбии функсияҳои термодинамикии хӯлаи AK12M2 бо калсий, 

стронсий ва барий оварда шудааст.  

Боби сеюм ба таҳқиқи таҷрибавии кинетикаи оксидшавии хӯлаи AK12M2 

бо калсий, стронсий ва барий дар ҳолати сахтӣ бахшида шудааст.  

Дар боби чоруми рисола натиҷаҳои таҳқиқи таҷрибавии таъсири калсий 

стронсий ва барий ба тавсифҳои анодии хӯлаи АК12М2 дар консентратсияи 

гуногуни муҳити электролити NaCl оварда шудааст.  

 

ВОБАСТАГИИ ҲАРОРАТИИ ГАРМИҒУНҶОИШ ТАҒЙИРЁБИИ 

ФУНКСИЯҲОИ ТЕРМОДИНАМИКИИ ХӮЛАИ АК12М2 БО 

МЕТАЛЛҲОИ ИШҚОРЗАМИНӢ МОДИФИКАТСИЯШУДА 

Пешрафти муназзами техникӣ дар саноати автомобилсозӣ, тракторсозӣ ва 

дигар соҳаҳои хоҷагии халқ, афзоиши назарраси истеҳсоли хӯлаҳои гуногуни 

металлҳои ранга ва баланд бардоштани сифати онҳоро талаб мекунад. 

Алюминий ва хӯлаҳо дар асоси он барои ҳалли ин масъала ҷои муҳим дорад. 

Нисбатан зиччии кам дар якҷоякунӣ бо тавсифи механикии баланд, инчунин 

сарватҳои зиёди ашёи хом имкон медиҳад, ки истифодабарии алюминий ва 

хӯлаҳои алюминий дар соҳаҳои гуногуни саноат ба таври васеъ ҷорӣ карда 

шавад. Хӯлаҳои алюминиро дар соҳаи мошинсозӣ ба ҷои пӯлод, чӯян ва дигар 

масолеҳҳо бо мақсади таъмин ва кам намудани металл, ғунҷоиши хоси 

конструксия, яъне алоқамандии вазни мошинҳо нисбат ба тавоноии он 

истифода мебаранд. Чихеле, ки аз сарчашмаи адабиёти додашуда бар меояд, 

чунин тараққиёт дар оянда низ идома меёбад. 

Бартарии асосии хӯлаи АК12М2 муқоиса бо дигар хӯлаҳо-ин фосилаи 

ками булуршавӣ (кристаллизация) мебошад. Бинобар ин, дар маснуоти 
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рехташуда ковокии таҳшинӣ ҳосил намешавад. Чуноне, ки маълум аст 

металлҳои ишқордор ва ишқорзаминӣ элементҳои фаъоли сатҳӣ буда, ба таври 

васеъ, ба сифати модификатор дар сохтори хӯлаҳои алюминий истифода бурда 

мешаванд.  

Гармиғунҷоиш, яке аз муҳимтарин хосияти физикавии ҷисмҳои сахт 

мебошад, ки характери тағйироти ҳолати модда бо ҳароратро ифода мекунад. 

Омӯзиши гармиғунҷоиш яке аз усулҳои асосии тадқиқи таркибӣ ва ҳолати 

мубаддалшавӣ ба хӯлаҳо башумор меравад. Аз рӯи вобастагии ҳарорати 

гармиғунҷоиш, дигар хислатҳои физикавии ҷисми сахт: ҳарорат ва намуди 

мубаддалшавии фазавӣ, ҳарорати Дебай, энергияи ҳосилшавии ҷоихолӣ, зариби 

электронии гармиғунҷоиш ва ғайраро муайян намудан мумкин аст. Дар 

адабиётҳо маълумотҳои таҷрибавӣ оид ба гармиғунҷоиши хӯлаи алюминийи 

АК12М2 мавҷуд нест. Таҳқиқи вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш ва 

функсияҳои термодинамикии хӯлаи AK12M2 бо калсий, стронсий ва барий дар 

реҷаи «хунуккунӣ» гузаронида шуд. 

Барои ченкунии гармиғунҷоиши хоси хӯлаҳо дар минтақаҳои фарохи 

ҳарорат қонуни «хунукшавӣ»-и Нютон-Рихман истифода шуд. Ҳама ҷисмҳо, ки 

ҳарорати баландтар аз мухити атроф доранд, ҳатман хунук мешаванд ва 

суръати хунукшавӣ аз бузургии гармиғунчоиши ҷисм вобастааст.  

Агар ду намуд намунаҳои металлии шакли якхела доштаро гирифта, 

онҳоро дар як ҳарорат хунук кунем, онгоҳ аз рӯи вобастагии ҳарорати намунаҳо 

аз вақт (каҷхаттаи хунукшавӣ), ғармиғунҷоиши як намунаро бо донистани 

гармиғунҷоиши намунаи дигар (эталон) ёфтан мумкин аст. Миқдори гармии 

талафшудаи ҳаҷми dV-и металл дар вақти dτ, баробар аст: 

(1)                                   ,
0




 ddV
d

dT
Q СР


 

дар ин ҷоС Р

0  – гармиғунҷоиши хоси металл; 

 – зичии металл;  

Т – ҳарорати намуна (дар ҳамаи нуқтаҳои намуна якхел қабул карда 

мешавад, чунки андозаҳои хаттии ҷисм кам ва гармигузаронандагии металл 

зиёд аст).  

Бузургии Q – ро аз рӯи қонуни зерин ҳисоб намудан мумкин аст: 

 (2)                                         ,)( 0  ddSТТQ 
 

dS – элементи сатҳ; 

Т0 – ҳарорати муҳити атроф; 

α – коэффитсиенти гармидиҳӣ.  

Ифодаҳои (1) ва (2)-ро баробар намуда, ҳосил мекунем. 

(3)                                         .)( 0

0
dSТТdV

d

dT
СР

 



 

Миқдори гармие, ки тамоми ҳаҷми намуна талаф мекунад, баробар аст: 

(4)                                     .)( 0

0
dSТТdV

d

dT
Q

SV

РС   
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Фарз карда мешавад, ки С Р

0

, ρ ва 
d

dT

 
аз координати нуқтаҳои ҳаҷм 

вобаста нест ва α, Т ва Т0 –и намуна аз координати нуқтаҳои сатҳи намуна 

вобаста набуда, чунин навишта мешавад: 

(5)                                                      ,)( 0

0
SТТ

d

dT
VСР

 


  

ё ин ки 

(6)                                       ,)( 0

0
SТТ

d

dT
mСР

 


 

дар ин ҷо V –ҳаҷми тамоми намуна ва ρV= m –масса,  

S –масоҳати сатҳи ҳамаи намуна. 

Ифодаи (6) барои ду намунаҳои андозаи якхеладошта, ҳангоми S1=S2, α1 

= α2 чунин навишта мешавад: 

(7)                       .

1

2

1

20

1

2

1

200

221

























































T

T

m

m

d

dT

d

dT

m

m
ССC PPP

 
Вазни намунаҳо m1 ва m2-ро дониста, суръати хунукшавии онҳо ва 

гармиғунҷоиши хоси эталон , суръати хунукшавӣ ва гармиғунҷоиши хоси 

намунаи номуайянро  аз муодила изерин ҳисоб намудан мумкин аст: 

(8)                                        ,

2

1

2

100

12

























d

dT

d

dT

m

m
СС PP

 

дар ин ҷо 
21

, 
















 d

dT

d

dT
– суръати хунукшавии эталон ва намунаи 

таҳқиқшаванда дар ҳарорати додашуда. 

Барои муайян намудани суръати хунукшавӣ, каҷии хунукшавии 

намунаҳои додашуда сохта мешаванд. Каҷии хунукшавӣ вобастагии ҳарорати 

намуна аз вақт ҳангоми хунук намудани он дар ҳавои беҳаракат мебошад.  

Интиқоли гармӣ аз ҷисми бештар гармшуда ба ҷисми камтар гармшуда–

раванди майлкунӣ ба муқаррар намудани мувозинати термодинамикӣ дар 

системаи аз миқдори заррачаҳои бузург иборатбуда мебошад, яъне ин раванди 

релаксатсионӣ аст, ки вобаста аз вақт дар экспонента онро навиштан мумкин 

аст. Дар ҳолати мо ҷисми гармшуда гармии худро ба муҳити атроф интиқол 

медиҳад (яъне ҷисме, ки  гармиғунҷоиши зиёди беохир дорад). Ҳаминтавр, 

ҳарорати муҳити атрофро доимӣ (Т0) ҳисоб намудан мумкин аст. 

Онгоҳ қонуни тағирёбии ҳарорати ҷисм аз вақт τ дар намуди 

 навиштан мумкин аст, ки дар ин ҷо - фарқияти ҳарорати 

ҷисми гармкардашуда ва муҳити атроф; - фарқияти ҳарорати ҷисми 

гармкардашуда ва муҳити атроф ҳангоми, , - доимии хунукшавӣ, ададан 



 9 

баробар ба вақт, дар давоми ҷараёне, ки фарқияти ҳарорат байни ҷисми 

гармкардашуда ва муҳити атроф ба е маротиба кам мешавад. 

Санҷиши гармиғунҷоишро дар дастгоҳе, ки дар расми 1 нишон дода 

шудааст, иҷро кардем. Кӯраи барқии 3 ба тиргаки 6 васлкарда шудааст, ки он 

метавонад ба боло ва поён ҳаракат намояд (бо тирча самти ҳаракат нишон дода 

шудааст). Намунаи 4 ва эталони 5 ҳам метавонад ҳаракат кунад. Намуна шакли 

силиндри дарозияш 30 мм ва диаметраш 16 мм мебошад, ки аз як нӯгаш барои 

термопараҳои 4 ва 5 сӯрох карда шудааст. Нӯгҳои термопара ба ҳисобгираки 

рақамии «Digital Multimeter DI9208L» 7, 8 ва 9 наздик оварда шудааст. Кӯраи 

барқии 3 тавассути автотрансформатори озмоишӣ (ЛАТР) ҳарорати лозимиро 

бо ёрии термотанзимгари 2 муқаррар намуда, ба кор дароварда мешавад. Аз рӯи 

нишондиҳандаҳои рақамии термопараҳои «Digital Multimeter DI9208L» 7, 8 ва 

9, қиматҳои аввалаи ҳарорат қайд карда мешавад. Намунаи 4 ва эталони 5-ро 

дар кӯраи электрикии 3 теладода дароварда то ҳарорати зарурӣ гарм намуда, 

ҳароратро аз рӯи нишондиҳандаи термопараҳои рақамии «Digital Multimeter 

DI9208L» аз компютер (10) назорат менамоем. Намунаи 4 ва эталони 5-ро яку 

якбора аз кӯраи электрикии 3 кашида бароварда аз ҳамин лаҳза ҳароратро қайд 

менамоем. Нишондиҳандаҳои термопараи рақамии «Digital Multimeter 

DI9208L» 7, 8 ва 9-ро ба компютери 10 пас аз ҳар 5, 10, 20 сония то хунукшавии 

ҳарорати намуна ва эталон сабт менамоем. 

Намунаи каҷии хунукшавии бо роҳи таҷрибавӣ гирифташудаи хӯлаи 

АК12М2 бо калсий дар расми 2 нишон дода шудааст. Фосилаи бақайдгирии 

ҳарорат 10 сонияро ташкил медиҳад. Хатогии нисбии ченкунии ҳарорат дар 

ҳудуди аз 400С то 4000С ±1% ва дар ҳудуди зиёда аз 4000С ±2.5%-ро ташкил 

дод. Хатогии ченкунии гармиғунҷоиш аз рӯи усули пешниҳодшуда аз 4% зиёд 

намешавад. 

Вобастагии ҳарорати хунукшавии намунаҳо аз вақт барои намунаҳои 

хӯлаи АК12М2 бо калсий (расми 2) бо муодилаи зерин навишта мешавад: 

(9)                                  ),exp()(exp  kрbaТ 
 

дар ин ҷо: a, b, p, k – бузургии доимӣ барои намунаи додашуда, τ –вақти 

хунукшавӣ. 

Муодилаи (9) - ро аз рўйи τ дифференсиронӣ намуда, барои суръати 

хунукшавии хӯлаҳо ҳосил менамоем: 

(10)                                     .



kb pkeabe
d

dТ  
 

Аз рӯи вобастагии ҳарорати намунаҳо аз вақт (расми 2) ва суръати 

хунукшавии намунаҳои хулаҳои (расми 2) бо роҳи таҷрибавӣ ба даст оварда 

шуда, ки бо полиномаҳои (9) ва (10) навишта мешаванд, бо компютер коркард 

намуда, зарибҳои онҳоро муайян намудем.  

Коркарди натиҷаҳо дар барномаи MS Excel гузаронида, графикҳо бо ёрии 

барномаи Sigma Plot омода карда шудаанд. Зариби мувофиқкуни накам аз 

0.994-ро ташкил дод. 

Бузургиҳои суръати хунукшавии хӯлаҳоро мувофиқи муодилаи (8) 

истифода карда, муқовимати хоси хӯлаҳо бо калсий ҳисоб карда шуд.  
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Натиҷаҳои ҳисоб нишон медиҳад, ки вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиши 

хоси эталон (Cu тамғаи М00) ва хӯлаи АК12М2 бо калсий аз рӯи муодилаи 

зерин навиштан дуруст аст:  

(11)                                     .320 dTcTbTaC P   

 
Расми 1. – Нақшаи дастгоҳ барои муайян кардани гармиғунҷоиши 

ҷисмҳои сахт дар реҷаи «хунуккунӣ»: 1 – автотрансформатор; 2 –

термотанзимгар; 3 – кӯраи барқи; 4 – намунаи санҷидашаванда; 5 – эталон; 6 – 

тиргаки кӯраи барқи; 7 – ҳароратсанҷи рақамии намуна; 8 – ҳароратсанҷи 

рақамии эталон; 9 – ҳароратсанҷи рақамии таъйиноти умумӣ; 10 – асбоби 

бақайдгиранда (компютер) [Патенти хурди Ҷумҳурии Тоҷикистон №TJ877 аз 

19.02.2018, Бюл.№133]. 

T,K

,c
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Расми 2 – Каҷхатаҳо аз вақти 

хунукшавӣ вобастагии тағйирёбии 

ҳарорати намунаи хӯлаи АК12М2, бо 

калсий модификатсияшуда ва эталон 

(Cu тамғаи М00). 

 Расми 3 – Вобастагии 

ҳароратии суръати хунукшавии 

намунаи хӯлаи АК12М2, бо калсий 

модификатсияшуда ва эталон (Cu 

тамғаи М00). 
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Қимати зарибҳо дар муодилаи (11) (ҷадвали 1) тавассути коркарди 

натиҷаҳо ва ҳисоби онҳо бо ёрии барномаи Sigma Plot амалӣ карда шуданд. 

Натиҷаи ҳисоби вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш бо ёрии ифодаҳои (8) ва 

(11) паc аз ҳар 100К дар ҷадвали 2 ва расми 4 нишон дода шудаанд.  

 

Ҷадвали 1 – Қимати зарибҳо дар муодилаи (11) барои эталон ва хӯлаи 

АК12М2 бо калсий. 

Миқдори калсий дар 

хӯлаи АК12М2,  

%-и вазн 

а, 

Ҷ/кг·К 

b, 

Ҷ/кг·К2 

с∙10-3, 

Ҷ/кг·К3 

d∙10-7, 

Ҷ/кг·К4 

Зариби  

мувофиқаоварӣ 

R, % 

Хӯлаи АК12М2(1) 722.73 1.38 -1.06 6.99 0.9999 

(1)+0.1Са 522.78 2.60 -3.60 22.0 0.9995 

(1)+0.3Са 641.79 1.69 -1.55 8.26 0.9998 

(1)+0.5Са 451.72 2.92 -4.24 27.1 0.9940 

(1)+1.0Са 366.29 3.34 -5.20 35.1 0.9960 

Эталон 

 (Cu тамғаи М00) 
324.45 0.275 -0.287 1.42 1.00 

 

Ҷадвали 2 – Вобастагии  ҳароратии суръати хунукшавии намунаи хӯлаи 

АК12М2, бо калсий модификатсияшуда ва эталон (Cu тамғаи М00) 

Миқдори калсий дар 

хӯлаи АК12М2,  

%-и вазн 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Хӯлаи АК12М2 (1) 1059.11 1148.04 1232.37 1316.30 1404.03 1499.76 

(1)+0.1 1046.72 1142.18 1220.09 1293.68 1376.17 1470.79 

(1)+0.3 1033.74 1125.44 1205.92 1280.15 1353.08 1429.65 

(1)+0.5 1018.76 1114.14 1189.82 1262.06 1345.11 1415.24 

(1)+1.0 995.94 1096.11 1176.54 1248.28 1320.41 1400.99 

Эталон 

(Сu тамғаи М00) 
384.99 397.66 408.00 416.87 425.10 433.56 
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Расми 4 – Вобастагии гармиғунҷоиши хос аз ҳарорат барои намунаи 

хӯлаи АК12М2 бо калсий модификатсияшуда ва эталон (Cu тамғаи М00) 

Барои ҳисобкунии вобастагии ҳароратии тағирёбии энталпия, энтропия ва 

энергияи Гиббс аз рӯи муодилаҳои (12)-(14), интегралҳо аз гармиғунҷоиши хос 

тибқи муодилаи (11) истифода гардид: 

       4

0

43

0

32

0

2

00

oo

432
)()( TT

d
TT

c
TT

b
TTaTHTH  ;          (12) 

     3

0

32

0

2

0

0

0

oo

32
ln)()( TT

d
TT

c
TTb

T

T
aTSTS  ;                      (13) 

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

00

0

00

0

00 TTT                       (14) 

ки дар инҷо 0T  = 298,15. 

Натиҷаҳои ҳисоби вобастагии ҳароратии тағирёбии энталпия, энтропия 

ва энергияи Гиббс аз рӯи муодилаи (12-14) бо фарқи 100К дар ҷадвали 3 оварда 

шудааст.  

Ҳамин тавр, дар реҷаи «хунуккунӣ» аз рӯи бузургии маълуми 

гармиғунҷоиши намуна  эталон аз мис, гармиғунҷоиши хӯлаи АК12М2 бо 

калсий муқаррар карда шудааст. Полиномҳое, ки вобастагии ҳароратии 

гармиғунҷоиш ва функсияҳои термодинамикии (энталпия, энтропия, ваэнергия 

Гиббс) хӯлаи АК12М2 бо металҳои ишқорзаминиро дар ҳудуди температураи 

300-800К муайян мекунад, ҳосил карда шудаанд. Тавассути полиномҳои 

ҳосилшудаи вобастагӣ нишон дода шудааст, ки бо афзудани ҳарорати 

гармиғунҷоиш, энтальпия ва энтропияи хӯлаҳо зиёд шуда, энергияи Гиббс кам 

мешавад. Иловаи калсий дар консентратсияи омӯхташавандаи фосилаи (0.1‒1.0 

%- и вазн) қимати гармиғунҷоиш ва тағйири функсияҳои термодинамикии 

хӯлаи ибтидоии АК12М2-ро кам менамояд. Тағйироти ками гармиғунҷоиши 

хӯлаи эвтектикии АК12М2 ҳангоми бо калсий модификатсия кардан, 

мефаҳмонад, ки миқдори ками калсий эффекти дигаргункунии суст дорад, яъне 

илова, шакл ва характери булуршавии (кристаллизация) ғаш дар эвтектикаи 

α‒Al+Si-ро тағйир намедиҳад. Чи хеле, ки маълум аст тағйироти сохторӣ 

(таркибӣ) ба тағйироти калони физикавӣ ва таркиби механикии масолеҳҳо 

оварда мерасонад. 
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Ҷадвали 3 – Вобастагии ҳароратии тағйирёбии функсияҳои 

термодинамикии хӯлаи АК12М2 бо калсий модификатсияшуда ва эталон (Cu 

тамғаи М00) 

Миқдори калсий дар 

хӯлаи АК12М2,  

%-и вазн 

  барои хӯлаҳо 

Т.К 

300 400 500 600 700 800 

Хӯлаи АК12М2 (1) 2.5509 113.001 232.109 359.635 495.735 641.012 

(1)+0.1 1.921 110.56 227.080 350.254 480.124 618.092 

(1)+0.3 1.911 109.99 226.622 350.966 482.615 621.693 

(1)+0.5 1.881 108.76 224.053 346.621 476.892 617.010 

(1)+1.0 1.840 106.695 220.404 342.046 472.806 615.977 

Эталон  

(Сu тамғаи М00) 
0.7105 39.8641 80.1602 121.424 163.523 206.447 

   барои хӯлаҳо 

Хӯлаи АК12М2 (1) 0.0065 0.3236 0.5891 0.8213 1.0310 1.2248 

(1)+0.1 0.0064 0.3183 0.5780 0.8024 1.0025 1.1865 

(1)+0.3 0.0063 0.3166 0.5766 0.8030 1.0058 1.1915 

(1)+0.5 0.0063 0.3131 0.5700 0.7933 0.9939 1.1809 

(1)+1.0 0.0061 0.3071 0.5605 0.7820 0.9834 1.1743 

Эталон  

(Cu тамғаи М00) 
0.0024 0.1149 0.2048 0.2800 0.3449 0.4022 

  барои хӯлаҳо 

Хӯлаи АК12М2 (1) -0.5867 -16.4711 -62.4478 -133.197 -225.973 -338.8762 

(1)+0.1 -0.0061 -16.7753 -61.9463 -131.215 -221.630 -331.1917 

(1)+0.3 -0.0059 -16.6817 -61.6786 -130.894 -221.510 -331.5014 
(1)+0.5 -0. 0072 -16.4852 -60.9838 -129.386 -218.905 -327.7384 

(1)+1.0 -0.0057 -16.1498 -59.8531 -127.195 -215.595 -323.5357 

Эталон 

(Cu тамғаи М00) 
-0.0022 -6.10716 -22.2427 -46.5847 -77.9021 -115.311 

 

Ҷадвали 4 – Вобастагии ҳароратии тағйирёбии гармиғунҷоиши (Ҷ/кг·К) 

хӯлаи АК12М2 бо калсий, стронсий ва барий модификатсияшуда. 

Миқдори 

компоненти 

модификатсия- 

кунанда дар хӯлаи 

АК12М2, %-и вазн 

Т.К 

З
и

ёд
ш

ав
ӣ

 

С
р
, 
%

 

300 400 500 600 700 800 

Хӯлаи 

АК12М2 (1) 
1059.11 1148.04 1232.37 1316.30 1404.03 1499.76 41.6 

(1)+1.0 Ca 995.94 1096.11 1176.54 1248.28 1320.41 1400.99 40.67 

(1)+1.0 Sr 1000.25 1096.05 1178.48 1250.29 1314.17 1372.87 37.25 

(1)+1.0 Ba 998.095 1096.08 1177.51 1249.28 1317.29 1386.93 38.96 

Зиёдшавӣ Ср, % -6.11 -4.74 -4.66 -5.36 -6.58 -8.13 - 

Эталон  

(Сuтамғаи М00) 
384.99 397.66 408.00 416.87 425.10 433.56 - 
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Ҷадвали 5 – Вобастагии ҳароратии тағйирёбии энтарлпия (кҶ/кг), 

энтропия (кҶ/кг·К) ва энергияи Гиббс (кҶ/кг) барои хӯлаи АК12М2 бо калсий, 

стронсий ва барий модификатсияшуда. 

Миқдори МИЗ дар 

хӯлаи АК12М2, 

 %-и вазн 

Энталпия  барои хӯлаҳо 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Хӯлаи АК12М2 (1) 2.5509 113.001 232.109 359.635 495.735 641.012 

(1)+1.0 Ca 1.8404 106.695 220.404 342.046 472.806 615.977 

(1)+1.0 Sr 2.5644 103.603 213.476 330.983 455.174 585.250 

(1)+1.0 Ba 1.8446 106.704 220.496 341.926 470.308 605.560 

Эталон  

(Cu тамғаи М00) 
0.7100 39.860 80.160 121.420 163.520 206.440 

Энтропия  барои хӯлаҳо 

Хӯлаи АК12М2 (1) 0.0065 0.3236 0.5891 0.8213 1.0310 1.2248 

(1)+1.0 Ca 0.0061 0.3071 0.5605 0.7820 0.9834 1.1743 

(1)+1.0 Sr 0.0060 0.1640 0.3073 0.4388 0.5609 0.6750 

(1)+1.0 Ba 0.0062 0.3072 0.5607 0.7819 0.9797 1.1602 

Эталон  

(Cu тамғаи М00) 
0.0024 0.1149 0.2048 0.2800 0.3449 0.4022 

Энергияи Гиббса  барои хӯлаҳо 

Хӯлаи АК12М2 (1) -0.5867 -16.471 -62.447 -133.197 -225.973 -338.876 

(1)+1.0 Ca -0.0057 -16.149 -59.853 -127.195 -215.595 -323.535 

(1)+1.0 Sr -0.0553 -15.399 -57.256 -121.798 -206.385 -309.012 

(1)+1.0 Ba -0.0057 -16.158 -59.872 -127.232 -215.480 -322.598 

Эталон  

(Cu марки М00) 
-0.0022 -6.1071 -22.242 -46.5847 -77.9021 -115.311 

 

Ҳамин тавр, хосиятҳои гармофизикӣ ва функсияҳои термодинамикии 

хӯлаи АК12М2 бо стронсий ва барий модификатсияшуда омўхта шудааст. 

Натиҷаҳои тадқиқот дар мисоли хӯлаҳои 1.0 %-вазни МИЗ дошта, дар ҷадвали 

4 ва 5 ҷамъбаст карда шудаанд. Дида мешавад, ки бо афзоиши ҳарорат 

гармиғунҷоиш, энталпия ва энтропияи хўлаҳо зиёд шуда, қимати энергияи 

Гиббс кам мешавад. Вобаста аз миқдори металҳои ишқорзаминӣ 

гармиғунҷоиш, энталпия ва энтропия кам, ва қимати энергияи Гиббси хӯлаҳо 

зиёд мешавад. Бузургии гармиғунҷоиши хӯлаи АК12М2 бо МИЗ-и гуногун аз 

якдигар кам фарқ мекунанд (ҷадвали 4).  
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ТАҲҚИҚИ КИНЕТИКАИ ОКСИДШАВИИ ХӮЛАИ АК12М2, БО 

МЕТАЛЛҲОИ ИШҚОРЗАМИНӢ МОДИФИКАТСИЯШУДА ДАР 

ҲОЛАТИ САХТ 

Истифодаи васеи хӯлаҳои алюминий-силитсий дар соҳаҳои саноат 

диққати таҳқиқкунандагон ва истеҳсолкунандагонро ҷалб намудааст. Аммо 

коркарди чунин хӯлаҳо бо мушкилоти оксидшавӣ алоқаманд мебошад. Дар 

адабиёт маълумотҳо оиди таъсири компоненти сеюм ба оксидшавии хӯлаҳои 

алюминий-силитсий кам мебошад.  

Барои таҳқиқи таъсири МИЗ ба кинетикаи хӯлаи АК12М2 як силсила 

хӯлаҳои миқдори аз 0.1 то 1.0 %-и массаи МИЗ дошта таҳлил карда шуданд. 

Хўлаҳо барои тадқиқот дар оташдони тамғаи СШОЛ бо роҳи гудозиши омехтаи 

компонентҳо бадастоварда шудааст. Баркашидани гудозаҳо (шихты) 15 бо 

тарозуҳои аналитикии АРВ-200 бо дақиқии 0.1∙10-6кг иҷро карда шудааст. Ба 

сифати объекти тадқиқот алюминийи тамғаи А5 (ГОСТ 110669-01), силитсияи 

кристаллӣ (ГОСТ 25347-82), миси тамғаи МО9995 (ГОСТ859-2001), калсийи 

металли тамғаи КаМ – 1 (ТУ48-40-215-72), стронсий СтМ – 1 (ТУ48-4-173-72) 

ва барий ВаМ – 1 (ТУ48-4-465-85) истифода бурда шудаст.  

Кинетикаи оксидшавии хӯлаи АК12М2 бо калсий дар ҳолати сахтӣ бо 

усули термогравиметрӣ омўхта шудааст. Тадқиқот дар муҳити ҳаво, ҳароратҳои 

773, 823 ва 873К гузаронида шуд (расми 5). Параметрҳои кинетикӣ ва 

энергетикии раванди оксидшавии хӯлаи АК12М2-и калсийдошта дар ҷадвали 6 

оварда шудааст. Чи хеле ки дида мешавад, иловаи калсий энергияи 

таъсирбахши фаъоли оксидшавии хӯлаҳоро кам мекунад. Суръати миёнаи 

оксидшавӣ дар ҳароратҳои якхелаи хӯлаи АК12М2, ки 0.1, 0.3, 0.5 ва 1.0 %-и 

массаи калсий дорад, нисбат ба хӯлаи ибтидоии АК12М2 якчанд маротиба зиёд 

мебошад. Пардаи ташкилёфтаи оксидӣ дар марҳилаҳои аввали раванд, аз назар 

таркиби муҳофизавии кофӣ надорад, ки аз афзоишёбии суръати оксидшавии 

хӯлаҳоро аз ҳарорат шабоҳат медиҳад. Суръати миёнаи оксидшавӣ, ки бо ёрии 

расандаҳо аз рӯи формулаи K=g/s∙Δt муайян карда мешавад, аз ибтидои 

координат ба каҷии оксидшавӣ гузаранда, барои хӯлаи 1.0% калсийдошта, дар 

ҳароратҳои 773, ва 873К 3.611·10-4 ва 5.001·10-4 кг·м-2·с-1– ро ташкил медиҳад. 

Энергияи таъсирбахши фаъоли оксидшавии мувофиқи тангенси афтиши кунҷии 

рости вобастагии lgК-1/Т муайян шуда, 82.111 кҶ/мол - ро ташкил медиҳад 

(ҷадвали 6). 

Ҳангоми муайян кардани механизми оксидшавии хӯлаҳо дар ҳолати сахт 

бо ёрии барномаи MS Excel муодилаҳои каҷии кинетикаи оксидшавии хӯлаҳо 

бо бузургии зариби мувофиқаоварӣ 0.997-0.999 ҳосил карда шуда аст. (ҷадвали 

7). Полиномҳои ҳосилшуда механизми гиперболии раванди оксидшавии 

хӯлаҳои омӯхташударо тасдиқ менамояд (расми 6).  
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Расми  5 – Каҷии кинетикаи оксидшавии хӯлаи аввалияи АК12М2 (а),бо 

1.0%-и вазни калсий модификатсияшуда ва (б), дар ҳолати сахт. 

 

Ҷадвали 6 – Параметрҳои кинетикӣ ва энергетикии раванди оксидшавии 

хӯлаи АК12М2-и калсийдошта дар ҳолати сахтӣ 

Миқдори 

калсий дар хӯла, 

%-и вазн 

Ҳарорати 

оксидшавӣ, К 

Суръати миёнаи 

осидшавӣ, К.10-4, 

кг·м-2·с-1 

Энергияи 

таъсирбахши фаъоли 

оксидшавӣ, кҶ/мол 

0.0 

773 2.50 
 

127.73 
823 2.92 

873 3.33 

0.1 

773 2.66 
 

119.75 
823 3.10 

873 3.42 

0.3 

773 2.83 
 

108.86 
823 3.38 

873 3.67 

0.5 

773 3.10 
 

96.46 
823 3.56 

873 4.16 

1.0 

773 3.61 

82.11 823 4.20 

873 5.00 
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Расми 6 – Каҷии мураббаи кинетикаи оксидшавии хӯлаи АК12М2 (а) бо 

0.1%-и массаи калсий модификатсияшуда (б) дар ҳолати сахтӣ. 

 

Ҷадвали 7 – Натиҷаи коркарди математикии каҷии оксидшавии хӯлаи 

АК12М2 бо калсий модификатсияшуда дар ҳолати сахтӣ. 

М
и

қ
д

о
р
и

 к
ал

си
й

 

д
ар

 х
ӯ

л
а,

 %
-и

 в
аз

н
 

Ҳ
ар

о
р

ат
и

 о
к
си

д
ш

ав
ӣ

, 

К
 

 

 

Муодилаи каҷии оксидшавии хӯлаҳо 

З
ар

и
б

и
 

м
у

в
о
ф

и
қ
ао

в
ар

ӣ
 R

, 
%

 
0.0 

773 

823 

873 

y =-2E-05x5 + 0.000x4 - 0.015x3 + 0.117x2 + 0.251x 

y =-6E-06x5 + 0.000x4 - 0.012x3 + 0.106x2 + 0.337x 

y =-1E-05x5 + 0.000x4 - 0.014x3 + 0.107x2 + 0.501x 

0.999  

0.997 

0.999 

0.1 

773 

823 

873 

y = - 6E-06x5 + 0.000x4 - 0.006x3 + 0.031x2 + 0.658x 

y = - 5E-06x5 + 0.000x4 - 0.005x3 + 0.017x2 + 0.831x 

y = - 5E-06x5 + 0.000x4 - 0.005x3 + 0.003x2 + 1.096x 

0.999 

0.999  

0.999 

0.3 

773 

823 

873 

y = - 6E-06x5 + 0.000x4 - 0.007x3 + 0.035x2 + 0.821x 

y = - 7E-06x5 + 0.000x4 - 0.007x3 + 0.028x2 + 1.013x 

y = - 5E-06x5 + 0.000x4 - 0.004x3 - 0.006x2 + 1.293x 

0.999  

0.999  

0.999 

0.5 

773 

823 

873 

y = - 4E-06x5 + 0.000x4 - 0.002x3 - 0.024x2 + 1.190x 

y = - 4E-06x5 + 0.000x4 - 0.003x3 - 0.024x2 + 1.357x 

y = - 4E-06x5 + 0.000x4 - 0.002x3 - 0.051x2 + 1.678x 

0.999 

0.999 

0.999 

1.0 

773 

823 

873 

y = - 4E-06x5 + 0.000x4 - 0.001x3 - 0.042x2 + 1.331x 

y = - 3E-06x5 + 0.000x4 - 0.000x3 - 0.064x2 + 1.636x 

y = 2E-06x5 - 0.000x4 + 0.005x3 - 0.150x2 + 2.217x 

0.999  

0.999  

0.999 
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Дар расми 7 изохрони оксидшавии бо калсий модификатсияшудаи хӯлаи 

АК12М2 нишон дода шудааст. Чи хеле ки дида мешавад, бо зиёд шудани 

консентратсияи калсий суръати оксидшавии хӯлаи АК12М2 меафзояд, ҳангоми 

нигоҳдории хӯла дар муҳити оксидкунанда, муддати 10 дақиқа (каҷии 1), ё дар 

муддати 20 дақиқа (каҷии 2). Бузургии энергияи фаъоли самаранок бо афзоиши 

консентратсияи компоненти модификатсиякунанда кам мешавад.  

Дар координатаи lgK-1/Т каҷии оксидшавӣ бо хатҳои рост нишон дода 

(расми 8), аз рӯи кунҷи хамӣ энергияи эҳтимолии оксидшавии хӯлаҳо муайян  

карда шудааст (ҷадвали 6). Чи хеле ки мушоҳида мешавад, каҷии ба хӯлаҳои бо 

калсий тааллуқдошта, аз каҷии хӯлаи аввалия болотар мехобад.  

Чи хеле ки маълум аст, раванди оксидшавӣ бо раванди диффузияи 

компонентҳои вай тавассути пардаи оксидӣ муайян карда мешавад. Дар ин 

ҳолат ғанигардонии қабатҳои оксид бо компонентҳои диффундиронӣ назорат 

карда мешавад (дида мешавад). Оксидҳои компонентҳои модифиатсияшуда, 

дар ин ҳолат калсий, стронсий ва барий, таъсири мутақобила бо оксиди 

алюминий диффузияи иони алюминийро сабук мекунанд, ҳамзамон раванди 

умумии оксидшавиро суст мекунад ё метезонад.  
 

                          

             Расми 7 – Изохронҳои 

оксидшавии хӯлаи АК12М2 бо калсий 

модификатсияшуда дар ҳарорати 873К.  

 

 
Расми 8 – Вобастагии lgK аз 

1/T барои хӯлаи АК12М2 (1), бо 

калсий модификатсияшуда, %-и вазн: 

0.1 (2); 0.3 (3); 0.5 (4); 1.0 (5), дар 

ҳолати сахт. 
 

Дар ҷадвали 8 бузургиҳои ғанигардонидаи энергияи фаъоли самараноки 

раванди оксидшавии хӯлаи АК12М2, бо калсий, стронсий ва барий 

модификатсияшудаи консентратсияи гуногун оварда шудааст.  
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Ҷадвали 8 – Бузургиҳои муқоисавии энергияи самараноки (кҶ/мол) 

фаъоли раванди оксидшавии хӯлаи АК12М2, бо калсий, стронсий ва барий 

модификатсияшуда  

Система 
Миқдори Са, Sr и Ва дар хӯлаи АК12М2, мас.% 

0.0  0.1  0.3  0.5  1.0 

АК12М2 – Са 127.73  119.75  108.86  96.46  82.11  

АК12М2 – Sr 127.73  116.59  105.27  92.11  79.83  

АК12М2 – Ва 127.73  114.95  101.91  87.09  71.85  

 

Дида мешавад, ки ҳангоми гузариш аз хӯла бо калсий ба хӯла бо барий 

бузургии энергияи самараноки фаъол кам мешавад, ва дар якҷоя бо он 

мустаҳкамии хӯла ба оксидшавии баландҳарорат меафтад.  

 

РАФТОРИ АНОДИИ ХӮЛАИ АК12М2, БО МЕТАЛЛҲОИ 

ИШҚОРЗАМИНӢ МОДИФИКАТСИЯШУДА 

Таҳқиқоти хосияти анодии хўлаи АК12М2, ки бо калсий модификатсия 

шудаанд, дар муҳити электролити NaCl бо консентратсияҳои 0.03,0.3 ва 3.0% 

дар потенсиостати ПИ-50.1.1 бо усули потенсиостатикӣ дар реҷаи 

потенсиодинамикӣ бо суръати тобиши потенсиал 2 мВ/с истифода гардид. 

Ҳангоми озмоиши электрохимиявӣ намунаҳо дар самти мусбӣ аз потенсиал 

қутбнок карда шудааст, ки дар натиҷаи ғутонидани намуна ба маҳлули 

таҳқиқшаванда (Еоз.корр. – потенсиали озоди каррозия) то қимати потенсиал, зуд 

зиёдшавии зиччии ҷараёни ҳалшавӣ аз ҳолати ғайрифаъолро ба амал меорад. 

Сипас намунаҳо дар самти муқобил то потенсиали 1.6 В қутбнок карда шуд. 

Дар натиҷа, намунаҳо такроран дар самти мусбӣ қутбнок карда, дар ин ҳолат 

потенсиали оғози пассиватсия (Епо) ба қайд гирифта мешавад. Дар рафти 

коркарди каҷхаттаи қутбноккунии пурра параметрҳои асосии электрохимиявии 

муайян карда шуд: Еоз.корр. – потенсиали озоди каррозия; Ерп – потенсиали 

репассиватсия; Епҳ – потенсиали питтингҳосилкунӣ. Нишондиҳандаи асосии ба 

коррозия тобоварӣ – суръати каррозия бо формулаи К = iкор∙k ҳисоб карда шуд, 

ки дар ин ҷо  k=0.335 г/ А·ч, барои алюминий бо назардошти расандаи таффелӣ 

bk = 0.12 В.  

Дар кор хосиятҳои электрохимиявӣ- каррозионии хӯлаи АК12М2 бо 

металлҳои ишқорзаминӣ модификатсияшуда, ба миқдори 0.1; 0.3, 0.5 и 1.0%-и 

вазн, омӯхта шудааст. Ба сифати намуна дар расми 9 ва ҷадвалҳои 9 ва 10 

натиҷаи тадқиқоти хоситҳои электрохимиявӣ-зангзании хӯлаи АК12М2 бо 

калсий модификатсияшуда, дар муҳити электролити 0.03, 0.3 ва 3.0% -и NaCl 

оварда шудааст. Ҳамаи характеристикаҳо, ки дар ҷадвалҳо нишондодашудаанд, 

таносубан муқоисаи электроди хлориди нуқрагиро дода, дар тобиши 

потенсиали 2мВ/с гирифта шудаанд.  

Аз ҷадвали 9 дида мешавад, ки бо афзоиши консентратсияи хлорид-ион 

потенсиали каррозия, питтингҳосилкунӣ ва суръати каррозияи хӯлаи АК12М2 
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бо калсий модификатсияшуда, кам мешавад, ин ба пастшавии ба каррозия 

тобоварии хӯлаҳоро таҳти таъсири хлорид-ион ишора менамояд. Хӯлаи 

АК12М2 бо калсий модификатсишуда ба ҷойивазшавии потенсиали озоди 

корозия ба самти мусбат оварда мерасонад. 

Потенсиали репассиватсия бо зиёдшавии консентратсияи калсий дар 

муҳити электролити 0.03%-и NaCl миқдоран ба самти мусбат тағйир меёбад. 

Васегии ҳудуди пассив аз 0.530 то 0.510 В тағйир меёбад, қимати камтарини он 

дар хӯлаи аввалияи АК12М2 ва хӯлаи 0.5 ва 0.1 %-и вазни калсийдошта 

мувофиқат мекунад. Ҳамин тавр, хӯлаҳои бо калсий модификатсияшуда нисбат 

ба хӯлаи аввалия бо қимати пастарини суръати каррозия тавсиф дода мешаванд.  

 

Ҷадвали 9 – Характеристикаҳои каррозионӣ -электрохимиявии хӯлаи 

АК12М2 бо калсий модификатсияшуда, дар муҳити электролити NaCl 

Муҳити 

NaCl, 

%-и 

вазн 

Миқдори 

калсий 

дар хӯла, 

%-и вазн 

Потенсиалҳои электрохимиявӣ 

(х.с.э.), В 
Суръати каррозия 

-Еоз.корр. -Екорр. -Епҳ. -Ереп. 
iкорр.∙10-3, 

А/м2 

K∙10-3, 

г/м2∙ст 

0.03% 

- 0.480 0.869 0.340 0.530 8.3 2.78 

0.1 0.468 0.730 0.280 0.520 7.6 2.54 

0.3 0.456 0.720 0.270 0.515 7.3 2.44 

0.5 0.445 0.706 0.260 0.510 6.8 2.27 

1.0 0.430 0.690 0.254 0.510 6.4 2.14 

0.3% 

 

- 0.560 1.020 0.460 0.570 10.0 3.35 

0.1 0.540 0.800 0.422 0.550 7.9 2.65 

0.3 0.528 0.780 0.433 0.540 7.7 2.58 

0.5 0.520 0.768 0.421 0.530 7.0 2.34 

1.0 0.508 0.756 0.416 0.520 6.6 2.21 

3.0% 

- 0.640 1.120 0.560 0.690 12.5 4.19 

0.1 0.614 0.962 0.544 0.680 12.0 4.02 

0.3 0.612 0.955 0.540 0.670 11.1 3.71 

0.5 0.606 0.950 0.510 0.660 9.0 3.01 

1.0 0.600 0.938 0.500 0.656 8.5 2.84 

 

Бо зиёдшавии консентратсияи калсий дар хӯлаи АК12М2 потенсиалҳои 

каррозия ва питтингҳосилшавӣ ба самти мусбат, ва аз консентратсияи хлорид-

ион дар электролити NaCl – ба самти манфӣ тағйир меёбад.  

Иловаи калсий ба хӯлаи АК12М2 ба пастшавии суръати каррозияи анодӣ 

таъсир мерасонад, ин аз он шаҳодат медиҳад, ки ҷойивазшавӣ дар минтақаи 

мусбат то андозаи шохаҳои анодии каҷхатаҳои потенсиодинамикии хӯлаҳои 

модификатсишуда мебошад (расми 9). 
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Иловаи калсий то 1.5 маротиба суръати корозияи хӯлаи аввалияи 

АК12М2-ро новобаста аз консентратсияи электролити NaCl кам мекунад. 

Суръати корозияи хӯлаҳо бо зиёдшавии консентратсияи хлорид-ион меафзояд 

(ҷадвали 10). 

 

 
Расми 9–Каҷхатҳои поляризатсионии анодии (суръати тобиши потенсиал 

2мВ/с) хўлаи АК12М2 бо 0.1 (2); 0.3 (3); 0.5 (4) ва 1.0 (5) %-и вазни 

калсийдошта, дар муҳити электролити 0,03%(а) ва 3.0%(б)-и NaCl. 

 

Ҷадвали 10 – Вобастагии суръати корозияи хӯлаи АК12М2, бо калсий 

модификатсияшуда аз консентратсияи электролити NaCl. 

Миқдори 

калсий дар 

хӯлаи АК12М2, 

%-и вазн 

Суръати корозияи хӯлаҳо дар муҳит  

0.03% NaCl 0.3% NaCl 3.0% NaCl 

iкорр.∙10-3, 

А/м2 

К.10-3,  

г/м2·ч 

iкорр.∙10-3, 

А/м2 

К.10-3,  

г/м2·ч 

iкорр.∙10-3, 

А/м2 

К.10-3,  

г/м2·ч 

- 8.3 2.78 10.0 3.35 12.5 4.19 

0.1 7.7 2.55 7.9 2.66 12.1 4.03 

0.3 7.2 2.43 7.6 2.59 11.2 3.72 

0.5 6.9 2.28 7.1 2.35 9.1 3.02 

1.0 6.5 2.15 6.7 2.22 8.6 2.85 

 

Натиҷаҳои таҳқиқи рафтори анодии хӯлаҳои системаи АК12М2–Ca (Sr, 

Ba) дар ҷадвалҳои 11 ва 12 оварда шудааст. Потенсиали озоди коррозяи хӯлаи 

АК12М2-и калсий, стронсий ва барийдошта бо зиёдшавии миқдори металлҳои 

ишқорзаминӣ ба самти мусбии тири ордината тағйир меёбад. Ҳангоми гузариш 

аз электролити суст ба электролити қавӣ камшавии бузургии потенсиали озоди 
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каррозия, новобаста аз миқдори компоненти модификатсиякунанда мушоҳида 

карда мешавад. Бо афзоиши консентратсияи хлорид-ион потенсиали озоди 

коррозяи хулаи ибтидоии АК12М2 аз 0.480 В дар муҳити 0.03%-и NaCl  то 

0.640 В дар муҳити 3%-и NaCl кам мешавад (ҷадвали 11). Қимати потенсиалҳои 

питтингҳосилкунӣ ва репассиватсияи хӯлаи АК12М2 бо МИЗ низ то андозаи 

афзоиши консентратсияи хлорид-ион дар электролит ба самти манфии тири 

ординат майл мекунад. Ҳангоми гузариш аз хӯлаи калсийдошта ба хӯлаи 

стронсийдошта потенсиали озоди каррозия зиёд мешавад, яъне ба самти мусбат 

ҳаракат мекунад. Потенсиали питтингҳосилкунӣ низ ҳангоми гузариш аз хӯлаи 

калсийдошта ба хӯлаи барийдошта тағйир меёбад.  

 

Ҷадвали 11 – Потенсиалҳои (х.с.э.) озоди каррозия (-Еоз.корр., В) ва 

питтингҳосилкунӣ (-Епҳ., В) хӯлаи АК12М2 бо калсий, стронсий, барий дар 

муҳити электролити NaCl. 

Муҳити  

NaCl, 

% вазн 

Миқдори 

МИЗ, 

% вазн 

Хӯлаҳо бо Ca Хӯлаҳо бо Sr Хӯлаҳо бо Ba 

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

0.03 

- 0.480 0.340 0.480 0.340 0.480 0.340 

0.1 0.468 0.280 0.370 0.306 0,470 0,320 

0.3 0.456 0.270 0.340 0.290 0,465 0,312 

0.5 0.445 0.260 0.338 0.280 0,460 0,310 

1.0 0.430 0.254 0.336 0.276 0,448 0,290 

0.3 

- 0.560 0.460 0.560 0.460 0.560 0.460 

0.1 0.540 0.422 0.505 0.440 0,556 0,424 

0.3 0.528 0.433 0.502 0.420 0,544 0,416 

0.5 0.520 0.421 0.485 0.410 0,530 0,405 

1.0 0.508 0.416 0.480 0.405 0,518 0,400 

3.0 

- 0.640 0.560 0.640 0.560 0.640 0.560 

0.1 0.614 0.544 0.565 0.526 0,610 0,523 

0.3 0.612 0.540 0.555 0.520 0,605 0,517 

0.5 0.606 0.510 0.550 0.510 0,600 0,512 

1.0 0.600 0.500 0.530 0.480 0,580 0,503 

 

Зичии ҷараёни каррозия, инчунин, суръати каррозияи хӯлаи АК12М2 бо 

калсий, стронсий ва барий бо зиёдшавии консентратсияи хлорид-ион меафзояд. 

Вобастагии додашуда барои ҳамаи хӯлаҳо новобаста аз таркиб ва хосиятҳои 

физикӣ-химиявии компоненти модификатсиякунанда хос аст. Ҳангоми гузариш 

аз хӯлаи калсийдошта ба хӯлаи стронсийдошта зиёдшавии суръати каррозия 

мушоҳида мешавад, минбаъд гузариш ба хӯлаи барийдошта камшавӣ дида 

мешавад, ки бо хосиятҳои металлҳои ишқорзаминӣ мувофиқ намешавад. Барои 
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хӯлаи АК12М2 низ афзоиши суръати каррозия бо зиёдшавии консентратсияи 

хлориди-ион дар электролит хос аст (ҷадвали 12). 

 

Ҷадвали 12 –Вобастагии зиччии ҷараёни каррозия ва суръати каррозияи 

хӯлаи АК12М2 аз миқдори металлҳои ишқорзаминӣ дар муҳити электролити 

NaCl. 

Муҳит

и 

NaCl, 

мас.% 

Миқдори 

МИЗ, 

мас.% 

Суръати каррозия 

Хӯлаҳо бо Ca Хӯлаҳо бо Sr Хӯлаҳо бо Ba 

iкорр.∙10-3, 

А/м2 

К 10-3, 

г/м2·ч 

iкорр.∙10-3, 

А/м2 

К·10-3, 

г/м2·ч 

iкорр.∙10-3, 

А/м2 

К·10-3, 

г/м2·ч 

0.03 

- 8.3 2.78 8.3 2.78 8.3 2.78 

0.1 7.6 2.54 7.8 2.61 7.2 2.41 

0.3 7.3 2.44 7.4 2.47 6.7 2.24 

0.5 6.8 2.27 6.9 2.31 6.2 2.07 

1.0 6.4 2.14 6.5 2.17 5.8 1.94 

0.3 

- 10.0 3.35 10.0 3.35 10.0 3.35 

0.1 7.9 2.65 9.5 3.18 9.0 3.01 

0.3 7.7 2.58 9.1 3.04 8.2 2.74 

0.5 7.0 2.34 8.6 2.88 7.5 2.51 

1.0 6.6 2.21 8.1 2.71 7.1 2.37 

3.0 

- 12.5 4.19 12.5 4.19 12.5 4.19 

0.1 12.0 4.02 12.3 4.12 11.8 3.95 

0.3 11.1 3.71 12.1 4.05 11.3 3.78 

0.5 9.0 3.01 11.5 3.85 9.9 3.31 

1.0 8.5 2.84 9.8 3.28 9.3 3.11 

 

Ҳамин тавр, муқаррар карда шуд, ки хӯлаи АК12М2 то 1.0 %- вазн бо 

металлҳои ишқорзаминӣ модификатсияшуда мустаҳкамии анодии онҳоро то 1.5 

маротиба дар муҳити электролити NaCl зиёд менамояд. Дар ин ҳолат бо зиёд 

шудани компоненти модификатсиякунанда тағйирёбӣ ба самти мусбии тири 

ординати потенсиалҳои озоди каррозия, питтингҳосилкунӣ ва репассиватсия 

мушоҳида мешавад. Бо зиёдшавии консентратсияи хлорид-ион дар электролит 

потенсиалҳои озоди каррозия, питтингҳосилкунӣ ва репассиватсия кам 

мешавад, ва суръати каррозияи хӯлаҳо меафзояд.  

 

Хулосаҳо  

1. Дар асоси таҳлили маълумоти дар адабиётҳо овардашуда хулоса оиди 

зарурияти модификатсияи хӯлаи АК12М2 бо калсий, стронсий ва барий бо 

мақсади коркарди хӯлаҳои нав, ки барои омодасози қисмҳо дар қолаб, шакли 

хокадошта, дар зери фишор, мувофиқи моделҳо, дар шакли рӯйпӯш истифода 

бурда мешаванд, оварда шудааст. 
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2.Дар реҷаи «хунуккунӣ» вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш, 

коэффитсиенти гармидиҳӣ ва тағйирёбии функсияҳои термодинамикӣ 

(энталпия, энтропия ва энергияи Гиббс) хўлаи АК12М2 бо калсий, стронсий ва 

барий модификатсияшуда тадқиқ карда шуд. Муайян карда шуд, ки бо 

зиёдшавии ҳарорат гармиғунҷоиши хўлаҳо зиёд мешавад. Вобаста аз миқдори 

металлҳои ишқорзаминӣ бузургии гармиғунҷоиш кам ва коэффитсиенти гармӣ 

зиёд мешавад. Муодилаҳо (полиномҳо)-и вобастагии ҳароратии 

гармиғунҷоиши хӯлаҳо ҳосилкардашуданд.  

3. Тадқиқи функсияҳои термодинамикии хўлаи АК12М2 бо калсий, 

стронсий ва барий вобаста аз ҳарорат нишон дод, ки бо афзудани ҳарорат 

бузургии энталпия ва энтропияи хӯлаҳо зиёд шуда, қимати энергияи Гиббс кам 

мешавад. Вобаста аз миқдори металлҳои ишқорзаминӣ бузургии энталпия ва 

энтропияи хӯлаҳо кам шуда, қимати энергияи Гиббс зиёд мешавад, ки ин бо 

зиёдшавии дараҷаи гетерогении микросохти хӯла оварда мерасонад.  

4. Бо усули термогравметрӣ раванди оксидшавии хўлаи АК12М2 бо 

калсий, стронсий ва барий дар ҳароратҳои 773, 823 ва 873К дар ҳолати сахтӣ 

тадқиқ карда шуд. Муқаррар карда шуд, ки суръати оксидшавии намунаҳо бо 

афзоиши ҳарорат зиёд мешавад. Оксидшавии ҳӯлаҳо ба қонунияти гиперболӣ 

бо суръати ҳақиқии оксидшавӣ 10-4 кг·м-2·сон-1. итоат менамояд. Ҳангоми 

гузариш аз хӯлаи калсийдошта ба хӯлаи барийдошта бузургии энергияи 

таъсирбахши фаъол кам мешавад, ки суръати оксидшавии хӯлаҳоро метезонад. 

Чунин рафтори хӯлаҳо дар маҷмӯъ бо хосиятҳои металлҳои ишқорзаминӣ, ки 

дар ҳудуди гузариш аз калсий ба барий зиёдшавиашон аз ҷиҳати химиявӣ 

фаъоланд, мувофиқа карда мешаванд.  

5. Бо усули ИК-спектроскопӣ маҳсули оксидшавии хўлаи АК12М2 бо 

калсий, стронсий ва барий тадқиқ карда шуд. Маълум гардид, ки оксидҳои 

ҳосилшаванда Al2O3, SiО2 ва таркиби оксидҳои навъи шнипелҳои Al2O3 МИЗ 

ташкил ёфтаанд. Дар ин ҳол фазаи бартаридошта дар маҳсулҳои оксидшудаи 

хўлаҳо оксиди алюминий ба ҳисоб меравад.  

6. Бо усули потенсиостатикӣ дар реҷаи потенсиодинамикӣ бо суръати 

тобиши потенсиал 2 мВ/с, рафтори анодии хўлаи АК12М2 бо калсий, стронсий 

ва барий тадқиқ карда шудааст. Нишон дода шудааст, ки модификатсиякунӣ ба 

миқдори то 1.0 %-и вазн бо металлҳои ишқорзаминӣ мустаҳкамии анодии онро 

дар муҳити электролити NaCl якчанд маротиба зиёд мекунад. Дар ин ҳолат бо 

зиёдшавии консентратсияи компоненти модификатсиякунанда тағйирёбӣ ба 

самти мусбати тири ординати потенсиалҳои суръати озоди коррозия, 

питтингҳосилкунӣ ва репассиватсия мушоҳида мешавад. Бо зиёдшавии 

консентратсияи хлорид-ион дар электролит потенсиалҳои нишондодашудаи 

хӯлаҳо кам мешавад, ва суръати каррозия меафзояд.  

7. Дастгоҳи таҷрибавӣ таҳия шуда барои ченкунии гармиғунҷоиши хос 

ва гармигузаронии маводҳо (Нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон № TJ 877 аз 

19.02.2018, Блю.№133), дар пажуишгоҳи физикаву техникӣ ба номи С.У. 

Умаров АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон, пажуишгоҳи кимиёи ба номи В.И. Никитин 

АИ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар муассисаҳои илмӣ мавриди истифода қарор 

дорад.  
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ШАРҲИ МУХТАСАР 

ба диссертатсияи Зокиров Фурқатшоҳ Шаҳриёрович дар мавзӯи «Хӯлаи 

алюминийи рехташавандаи АК12М2, ки бо металлҳои ишқорзаминӣ 

модификатсия шудааст», барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои 

техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.16.09 – маводшиносӣ (дар мошинсозӣ) 
Мақсади кор муқаррар намудани вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш ва 

тағйирёбии функсияҳои термодинамикӣ, инчунин хосиятҳои кинетикӣ ва анодии 

хӯлаи АК12М2, ки бо металлҳои ишқорзаминӣ модификатсияшудаанд ва 

истифодаи онҳо ҳангоми коркарди хӯлаҳои навин бо тавсифоти беҳтар мебошад.      

Навгониҳои илмии рисола. Дар асоси тадқиқоти гузаронидашуда модели 

математикии вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш, зариби гармидиҳӣ ва 

тағйирёбии функсияҳои термодинамикӣ (энталпия, энтропия ва энергияи Гиббс) 

барои хӯлаҳои АК12М2 бо калсий, стронтсий ва барий 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 суръати оксидшавии хӯлаи 

АК12М2 бо калсий, стронтсий ва барий дар ҳолати сахти меафзояд. Бузургии 

энергияи фаъолсозии самаранок ҳангоми гузариш аз хӯла бо калсий ба хӯла бо 

барий коҳиш меёбад.    

Бо усули потенсиодинамикӣ рафтори анодии хӯлаҳои АК12М2 бо калсий, 

стронтсий ва барий дар муҳити электролити NaCl таҳқиқ шудааст. Муайян карда 

шуд, ки иловаи модификатор (тағйирдиҳанда) то 1.0%- масса 1.5 маротиба 

мустаҳкамии анодии хӯлаи АК12М2–ро баланд менамояд.   

Аҳамияти амалии тадқиқот. Таҷрибавӣ ҳосил намудани қиматҳо оиди 

вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш, зариби гармидиҳӣ ва функсияҳои 

термодинамикии хўлаи АК12М2 бо МИЗ саҳфаҳои мутааллиқи адабиётро афзун 

менамоянд; дастгоҳи таҷрибавӣ таҳияяшуда барои ченкунии гармиғунҷоиш ва 

гармигузаронии моддаҳо (Нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон №TJ 877) бо 

мақсадҳои илмӣ ва амалӣ дар пажуишгоҳи физикаву техникӣ ба номи С.У.Умаров 

АИ ҶТ; пажуишгоҳи кимиёи ба номи В.И. Никитин АИ ҶТ ва дигар муассисаҳои 

илмӣ истифода бурда мешавад.  

Рисолаи илмӣ аз муқаддима, чаҳор боб ва замима иборат аст, ки дар 157 

саҳифаи ҳуруфчинии компютерӣ, ки дорои 72 расм, 63 ҷадвал, 127 номгӯи адабиёт 

аст, баён карда шудааст.   

Интишорот. Аз рӯи натиҷаҳои тадқиқот 17 мақолаи илмӣ нашр шуданд, ки 

аз онҳо 5 мақола дар маҷалаҳои тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шуда, 3 Нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

гирифта шудааст.   

Калимаҳои калидӣ: хӯлаи АК12М2, калсий, стронтсий, барий, 

гармиғунҷоиш, зариби гармидиҳӣ, функсияҳои термодинамикӣ, энталпия, 

энтропия, энергияи Гиббс, усули термогравиметрӣ, кинетикаи оксидшавӣ, суръати 

ҳақиқии оксидшавӣ, энергияи фаъолшавӣ, усули потенсиодинамикӣ, потенсиали 

озоди коррозия, питтингҳосилкунӣ ва репассиватсия, суръати коррозия.    
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АННОТАЦИЯ 

на диссертацию Зокирова Фуркатшоха Шахриёровича «Литейный 

алюминиевый сплав АК12М2, модифицированный щелочноземельными 

металлами», представленной на соискание ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.16.09 – Материаловедение 

(в машиностроении) 
Цель работы является установление температурных зависимостей 

теплоемкости и изменение термодинамических функций, а также кинетических и 

анодных свойств сплава АК12М2, модифицированного щелочноземельными 

металлами и использование их при разработке состава новых композиций 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 сплава АК12М2 с кальцием, стронцием и барием; 

определены энергетические и кинетические параметры процесса окисления сплава 

АК12М2 с кальцием, стронцием и барием, в твердом состоянии.    

Установлено, что. с ростом температуры скорость окисления сплава 

АК12М2 с кальцием, стронцием и барием, в твердом. состоянии увеличивается. 

Соответственно, при переходе от сплавов с кальцием к сплавам с барием величина 

эффективной энергии активации уменьшается. 

Потенциодинамическим методом исследовано анодное поведение сплава 

АК12М2 с кальцием, стронцием и барием, в среде электролита NaCl и выявлено, 

что добавки модификатора до 1.0 мас.% в 1.5 раза повышают анодную 

устойчивость сплава АК12М2.   

Практическая значимость работы. Экспериментально полученные данные 

по температурным зависимостям теплоемкости, коэффициента теплоотдачи и 

термодинамическим функциям сплава АК12М2 с ЩЗМ пополнят страницы 

соответствующих справочников; разработанная экспериментальная установка для 

измерения теплоемкости и теплопроводности веществ (Малый патент Республики 

Таджикистан №TJ 877), используется в научных и учебных целях в Физико–

техническом институте им. С.У. Умарова АН Республики Таджикистан; Институте 

химии им. В.И. Никитина АН Республики Таджикистан и др. научных 

учреждениях. 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав и приложения, 

изложена на 157 страницах компьютерного набора, включает 72 рисунка, 63 

таблиц, 127 библиографическое наименование.  

Публикации. По результатам исследований опубликовано 17 научных работ, 

из них 5 в журналах, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан, получено 3 малых патента Республики Таджикистан.   

Ключевые слова: сплав АК12М2, кальций, стронций, барий, теплоемкость, 

коэффициент теплоотдачи, термодинамические функции, энтальпия, энтропия, 

энергия Гиббса, термогравиметрический метод, кинетика окисления, истинная 

скорость окисления, энергия активации, потенциодинамический метод, 

потенциалы свободной коррозии, питтингообразования и репассивации, скорость 

коррозии. 



 29 

ANNOTATION 

on the thesis of Zokirov Furkatshokh SHakhriyorovich. "Casting aluminum of 

alloy AK12M2 that modified by alkaline earth metals ", presented for the degree 

of candidate of technical science on specialty 05.16.09 - Materials Science  

(in machine construction)     

The aim of the given work is to establish the temperature depending of the heat 

capacity and the change in thermodynamic functions, as well as the kinetic and 

anodic properties of the alloy AK12M2 that modified with alkaline earth metals and 

their use in the development of new compositions of alloys with improved 

characteristics. 

Scientific novelty of work. Based on above studies, mathematical models of 

temperature depending to the heat capacity, heat transfer coefficient and the change 

in thermodynamic functions (enthalpy, entropy, Gibbs energy) for the AK12M2 alloy 

with calcium, strontium and barium were obtained; The energy and kinetic 

parameters of the oxidation process of the AK12M2 alloy with calcium, strontium 

and barium in the solid state are determined. 

It has been established that with increasing temperature, the oxidation rate of 

the alloy AK12M2 with calcium, strontium and barium, in the solid condition 

increases. Accordingly, during the transition from alloys with calcium to alloys with 

barium, the value of the effective activation energy decreases. 

The anodic behavior of the alloy AK12M2 with calcium, strontium and barium 

in the NaCl electrolyte was investigated by the potentiodynamic method, and it was 

found that modifier additives up to 1.0 wt.% and increase the anodic stability of the 

alloy AK12M2 1.5 times. 

The practical significance of work. Experimentally obtained data information 

on the temperature dependences of the heat capacity, heat transfer coefficient, and 

thermodynamic functions of the alloy AK12M2 with ShZM will replenish the pages 

of the respective directories; a developed experimental facility for measuring the heat 

capacity and thermal conductivity of substances (Small Patent of the Republic of 

Tajikistan No. TJ 877), is used for scientific and educational purposes at the Physics 

technical Institute. named after S.U. Umarov Academy of Science of the Republic of 

Tajikistan; Institute of Chemistry  V.I. Nikitin Academy of Science of the Republic 

of Tajikistan and other scientific institutions. 

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

outlined on 157 pages of a computer kit, and includes 72 figures, 63 tables, 127 

bibliographic names.  

Publications. According to the research results, 17 scientific works were 

published, 5 of them in journals recommended by the Higher Attestation Commission 

under the President of the Republic of Tajikistan, 3 small patents of the Republic of 

Tajikistan were received. 

Keywords: AK12M2 alloy, calcium, strontium, barium, heat capacity, heat 

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

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

potentiodynamic method, free corrosion potentials, pitting formation and 

repassivation , corrosion rate. 


