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ТАВСИФИ УМУМИИ РИСОЛА 
 

Мубрамияти мавзӯъ. Рушди илми муосир ва техника нисбати сатҳ, 
самарабахшӣ, сифат ва гуногунии хусусиятҳои маҳсулоти сохташуда аз 

металҳои ранга шарту талаботҳои рӯз ба рӯз афзоянда матраҳ месозад. 
Дар маводи муосир ҷиҳати таъмини захираи лозима ва эътимодияти 

маҳсулоти техникаи ҳавопаймоиву кайҳонӣ, киштисозӣ, мошинсозӣ, 

энергетикаи атомӣ, радиотехника, техникаи ҳисоббарор ва сохтмон бояд 
хусусиятҳо ва сифати баланди онҳо бо ҳам омехтаву пайваст бошанд. 

Бинобар ин истеҳсол ва истифодаи алюминиву хӯлаҳои он, ки дорои 
пойдорӣ ва нармии механикии баланд, зичии кам, устувории зидди 

зангзанӣ, гармиустувории баланд, муқовимат дар вакуум ва як қатор 
хусусиятҳои махсус мебошанд, аҳамияти хосае пайдо мекунад. 

Хӯлаҳои алюминӣ дар мошинсозӣ ба ҳайси мавод барои ҷузъҳои 
мошину механизмҳои таъиноти гуногун - аз техникаи маишӣ то дастгоҳҳои 
парвоз ба таври густардаву васеъ истифода мешаванд. Аммо дар айни ҳол 

бисёре аз мошинҳову механизмҳо таҳти фишорҳои хеле зиёд: зарба, 
тағйироти даврии ҳарорат, ларзиш ва ғайра қарор мегиранд. Бо таваҷҷуҳ 

ба мавридҳои зикршуда ҳангоми сохтану тарроҳии ҷузъҳо ва механизмҳо 
хусусиятҳои ин хӯлаҳо бояд мавриди таҳқиқоти ҳамаҷониба қарор гиранд. 

Рушди пешрафти илмиву техникӣ дар истеҳсолоти алюминӣ дар 
замони охир дар бозори ҷаҳонӣ таҳти шароити муборизаи рақобатӣ анҷом 

мегирад. Зимнан талаботи асосӣ - афзоиши доимиву бемайлони 
самарабахшии маҳсулоти ниҳоӣ мебошад. Дар шароити буҳронӣ самти 
асосӣ дар металлургия рушду инкишофи соҳаи алюминӣ мебошад, ки бо 

тамоюли афзоиш дар сохтори умумии истеҳсоли маҳсулоти аълосифат 
муайян мегардад. Дар бозори ҷаҳонӣ маҳсулоте, ки талаботи бештаринро 

дорост, масрафи алюминий аст. Аз алюминий маҳсулоти ба шакли 
навардшуда (прокат), сабика, маводи бастабандӣ ва профилҳо месозанд, ки 

ниҳоятан талаботи истеъмолкунандагонро қонеъ мегардонад. 
Миқдори аз ҳад зиёди омехтаҳо, ба монанди кремний ва оҳан дар 

алюминии аввалия ва хӯлаҳои алюминий монеаи асосӣ барои истифодаи 
густардаву васеи онҳо дар соҳаҳои гуногуни истеҳсолот мебошад. Фазаҳо 

бо алюминий, ки аз омехтаҳои кремний ва оҳан пайдо мешаванд, дар 
натиҷа боиси пайдо шудани нуқсонҳои дохилӣ, ба монанди гуногунҷинсии 
сохторӣ мегарданд, ки ба сифати маҳсулот таъсири манфӣ мерасонанд. 

Хамин тариқ, поксозии алюминий аз оҳан тавассути полоиш ва дигар 
равишҳо раванди меҳнатталаб ва гаронбаҳо мебошад. Бинобар ин ба ҳайси 

варианти алтернативии масрафи алюминии техникӣ бо миқдори зиёди оҳан 
дар тадқиқоти мазкур коркарди хӯлаҳо дар асоси системаи алюминий - 

оҳан мебошад. Барои ин ба ҳайси унсурҳои ҷавҳаронӣ элементҳои гурӯҳҳои 
II-IV системаи даврӣ мавриди истифода қарор мегиранд, зеро дар адабиёт 

оиди таъсири мусбати онҳо ба барқгузаронандагӣ ва устувории зидди 
зангзании алюминии покизагии техникӣ иттилоъ дода мешавад. 
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Мақсади рисолаи илмӣ- тадқиқ намудани раванди сохторбандии 

хӯлаҳои системаи Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd ва Al-Fe-Y, муайян кардани 
хусусиятҳои термодинамикӣ, кинетикӣ ва анодии хӯлаи алюминии AЖ2.18 

бо элементҳои гурӯҳҳои II-IV системаи даврӣ (Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, 
Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er) ва дар асоси онҳо коркарди таркибсозии нави 

хӯлаҳо барои эҳтиёҷоту ниёзмандиҳои соҳаҳои саноат мебошад. 

Вазифаҳои тадқиқот: 

1. Тадқиқ намудан ва сохтани диаграммаҳои ҳолатии системаҳои 
сеҷузъии Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd ва Al-Fe-Y. 

2. Таҳқиқ кардани вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш ва тағйироти 
функсияҳои термодинамикии хӯлаи алюминии AЖ2.18 бо элементҳои 
гурӯҳҳои II-IV системаи даврӣ (Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, 
Nd, Gd, Er). 

3. Таҳиқ кардани кинетикаи оксидшавии хӯлаи AЖ2.18 бо 
элементҳои зикргардидаи системаи даврӣ дар ҳолати сахт ва муайян 

намудани механизми раванди оксидшавии онҳо. 
4. Ба таври озмоишӣ муайян намудани таъсири литий, бериллий, 

магний, элементҳои зергурӯҳи галлий ва иттрий, қалъагӣ, сурб ва висмут ба 
рафтори анодии хӯлаи АЖ2.18 дар муҳити электролити NaCl. 

5. Муносибсозии таркиби хӯлаҳои сеҷузъӣ дар асоси муқаррар 
намудани сохтор, хусусиятҳои гармофизикӣ, физикию химиявӣ ва 
механикии онҳо, муайян кардани соҳаҳои эҳтимолии истифодабарии онҳо. 

Навгонии илмии тадқиқот. 

1. Триангулятсияи сингулярӣ анҷом дода шуда, тасвири сатҳи 

ликвидуси системаҳои сеҷузъии Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd ва Al-Fe-Y дар қисме, 
ки дар он алюминий фаровон аст, сохта шуд. Дар системаҳои зикршуда ба 

таври озмоишӣ мавҷудияти пайвастҳои сеҷузъии таркиби: CeFe2Al10, 
CeFe2Al8, CeFe4Al8, NdFe2Al10, NdFe3.65Al8.35, YFe2Al10 ва YFe5,5Al6,5 исбот 
гардид. Зимнан мушаххасоти мувозинатҳои нонвариантии 18 зерсистемаи 

шабеҳи сеҷузъӣ муайян гардид. 
2. Қонуниятҳои асосии сохторбандӣ дар хӯлаҳои системаҳои Al-Fe-

Ce, Al-Fe-Nd, Al-Fe-Y ва тағйироти хусусиятҳои гармофизикавӣ ва 
функсияҳои термодинамикӣ (энталпия, энтропия ва энергияи Гиббс)-и 
хӯлаи АЖ2.18 бо элементҳои гурӯҳҳои II-IV системаи даврӣ (Li, Be, Mg, 
Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er) муайян карда шуданд. 

3. Нишон дода шуд, ки зимни боло рафтани ҳарорат гармиғунҷоиш, 
энтропия ва энталпияи хӯлаи АЖ2.18 бо элементҳои гурӯҳҳои II-IV 

системаи даврӣ афзоиш меёбанд, миқдори энергияи Гиббси хӯлаҳо бошад 
коҳиш меёбад. Бо афзоиш ёфтани ҳиссаи қисматҳои ҷавҳаронӣ дар хӯлаи 

АЖ2.18 тағйироти энтропия ва энталпия меафзояд, энергияи Гиббс бошад 
коҳиш меёбад. 

4. Муқаррар гардид, ки бо афзудани ҳарорат суръати оксидшавии 
хӯлаи АЖ2.18 бо элементҳои гурӯҳҳои II-IV системаи даврӣ (Li, Be, Mg, 
Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er) дар ҳолати сахтӣ боло меравад. 
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Илова намудани унсури ҷавҳаронӣ устувории хӯлаи аввалияи АЖ2.18 бо 

миқдори 0,05%-вазн, оксидшавиро афзоиш медиҳад вале ба андозаи 0,1%-
вазн, бошад онро коҳиш медиҳад. Мутаносибан, энергияи зоҳирии 

активатсияи системаҳои дар боло зикршуда ҳангоми гузариш аз хӯлаҳои 
литийдор ба хӯлаҳои висмутдор коҳиш меёбад, баъдан ба самти хӯлаҳои 
дорои элементҳои зергурӯҳи серий ва иттрий - афзоиш меёбад. Миқдори 

собит ё константаи суръати оксидшавӣ дорои тартиби 10-4 кг/м2∙с-1аст. 
Муайян карда шуд, ки оксидшавии хӯлаҳои таҳқиқшуда тобеи қонунҳои 

гиперболӣ ва параболӣ мебошанд. 
5. Бо истифода аз усули потенсиостатикӣ дар реҷаи 

потенсиодинамикӣ ҳангоми 2 мВ/с будани суръати тобиши потенсиал 
муайян гардид, ки изофа кардани металҳои ҷавҳаронӣ то 0,05%-вазн, 

устувории зидди зангзании хӯлаи аввалияи АЖ2.18-ро ба мизони 1,0-1,5 
баробар афзоиш медиҳанд. Зимнан, тағйири потенсиали зангзании хӯлаи 

аввалия ба самти мусбат ва потенсиалҳои питтингҳосилкунӣ ва 
репассиватсия - ба самти манфии меҳвари ординатаҳо мушоҳида мегардад. 
Ҳангоми гузариш аз хӯлаҳои литийдори зикршуда ба хӯлаҳои эрбийдор 

кам шудани суръати зангзанӣ мушоҳида мегардад, ки бо қонуниятҳои 
ҷойгиршавии элементҳо дар системаи даврӣ мутобиқат мекунад. 

Аҳамияти амалии рисола. Тадқиқоти анҷомшуда имкон дод, ки 
таркибҳои хӯлаҳое ошкор гарданд, ки бо оксидшавии камтарин дар 

ҳароратҳои баланд фарқият доранд ва ҳамчунин ғилзатҳои муносиби 
моддаҳои афзудании элементҳои гурӯҳҳои II-IV системаи даврӣ ҷиҳати 

афзоиш додани устувории зидди зангзании хӯлаи аввалияи АЖ2.18 
интихоб гарданд. Таркибҳои алоҳидаи хӯлаи АЖ2.18 бо литий, бериллий, 

магний ва дигар элементҳо бо 5 нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 1- 
патенти Авруосиё ҳимоя карда шудаанд. 

Натиҷаҳои асосии тадқиқот: дар натиҷаи таҳқиқотҳо самаранокии 

истифодаи хӯлаи АЖ2.18 бо металҳои нодирзамин ҷавҳаронидашуда, 
ҳамчун масолеҳи дорои хосияти акустодемпферӣ ва садофурӯбаранда 

барои втулкаҳои дандоначархҳои мошинҳои нассоҷӣ, ки дар КВД 
“Коргохи мошинсози” (собиқ“Тоҷиктекстилмаш”) бо истифода аз хӯлаҳои 

боло овардашуда исбот карда шуданд; хӯлаи алюминий-оҳании АЖ2.18 бо 
қалъагӣ, сурб ва висмут ҷавҳаронидашуда, ки  дар асоси алюминийи 

пастсифат ҳосил карда шудааст, ҳамчун як муҳофизи арзон барои ҳифзи 
қубурҳои зеризаминӣ ва қубурҳои газ аз зангзанӣ васеъ истифода 
мешаванд; хӯлаи алюминий-оҳании АЖ2.18 бо галлий, индий ва таллий 

ҷавҳаронидашуда, метавонанд ҳамчун маводи биметаллии арзон барои бо 
усули рӯйпӯшкунии гарми маҳсулоти пӯлодин истифода шаванд; усули  

баланд бардоштани тобоварии хӯлаи алюминий-оҳании АЖ2.18, ки бо 
литий, бериллий ва магний ҷавҳаронидашуда коркард карда шудааст. 

Усули мазкур то 90-95% болоравии муқовимат ба зангзаниии маҳсулот аз 
хӯлаҳои мазкурро таъмин мекунанд. 
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Усулҳои тадқиқот ва дастгоҳҳои истифодашуда. Объекти тадқиқот 

хӯлаи алюминии оҳандор бо таркиби АЖ2.18 (%-вазн) ва ҳамчунин 
унсурҳои металии Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd ва Er 

мебошад. Тадқиқот бо роҳи андозагирии гармиғунҷоиш дар реҷаи 
“сардкунӣ” ва “гармкунӣ”, усулҳои термогравиметрӣ, металлографӣ, 

рентгенофазавӣ, спектроскопияи инфрасурх, дифференсиалию ҳароратӣ ва 
потенсиостатикӣ анҷом гирифтааст. Коркарди математикии натиҷаҳо бо 
истифода аз бастаи стандартии замима ва барномаи Microsoft Excel амалӣ 
гардидааст. 

Натиҷаҳои асосие, ки ба ҳимоя пешниҳод мегардад: 

1. Натиҷаҳои тадқиқоти раванди сохторбандӣ дар хӯлаҳои 

системаҳои Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd ва Al-Fe-Y, хусусиятҳои физикии ҳароратӣ, 
механикӣ ва акустодемпферии хӯлаи АЖ2.18 бо элементҳои зергурӯҳи 

галлий, серий ва иттрий, тағйироти функсияҳои термодинамикии хӯлаи 
АЖ2.18, ки бо литий, бериллий, магний, қалъагӣ, сурб ва висмут 

ҷавҳаронида шудааст. 
2. Параметрҳои кинетикӣ ва энергетикии раванди оксидшавии хӯлаи 

АЖ2.18 бо элементҳои гурӯҳҳои II-IV системаи даврӣ (Li, Be, Mg, Ga, In, 
Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er) ва ҳамчунин механизми оксидшавии 

хӯлаҳо. Маҳсулҳои оксидшавии хӯлаҳо ошкор карда шуда, нақши онҳо дар 
ташаккули механизми оксидшавӣ муайян карда шуд. 

3. Вобастагиҳои хосиятҳои анодӣ ва суръати зангзании хӯлаи АЖ2.18 

бо элементҳои дар боло зикршудаи системаи даврӣ дар муҳити 
электролити NaCl. 

4. Таркибҳои муносиби хӯлаҳо, ки бо оксидшавии камтарин ва 

устувории зиддизангзании баланд фарқ карда, ба ҳайси маводи 
конструксионӣ ва анодӣ барои ҳифз аз занг задани маснуоту 

конструксияҳои фӯлодӣ аҳамияти хоса доранд. 
Саҳми шахсии муаллиф иборат аст аз таҳлили маълумоти адабиёт, 

матраҳ намудан ва ҳаллу фасли вазифаҳои тадқиқот, омодасозӣ ва анҷом 
додани тадқиқоти таҷрибавӣ дар шароити озмоишгоҳӣ, таҳлили натиҷаҳои 

дарёфтӣ, ташреҳу тасвияи муқаррарот ва хулосаҳои диссертатсия ва 
ҳамчунин нашри натиҷаҳои тадқиқот. 

Дараҷаи саҳеҳият ва баррасии натиҷаҳо. 

Саҳеҳияти натиҷаҳои тадқиқот тавассути истифодаи усулҳои муосири 
тадқиқот бо истифода аз асбобу дастгоҳҳои восанҷии замонавӣ ва 

такмилдодашуда, бозтавлидии кифоякунандаи онҳо ва муқоисаи натиҷаҳо 
бо маълумоти дигар муаллифон, таъмин мегардад. 

Муқаррароти асосии диссертатсия дар ҳамоишҳои зерин мавриди 

баррасӣ қарор гирифтаанд: Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявии 
“Муаммоҳои муосири химия, технологияи химиявӣ ва металлургия”, 

бахшида ба 20-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(Душанбе, 2011); Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявӣ, бахшида ба 20-

солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 50-солагии 
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факултети механикаву технологӣ ва 20-солагии кафедраи бехатарии 

фаъолияти ҳаётӣ ва экология “Равандҳои боло бурдани сифат ва мувофиқи 
мақсад будани истеҳсолот (Душанбе, 2011); Конференсияи илмию амалии 

байналмилалии “Дурнамои рушди илм ва маориф” (Душанбе, Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон, 2012); Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявии 
“Ташкилаҳои комплексӣ дар маҳлулҳо” (Душанбе, Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон, 2012); Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявии “Татбиқи 
техника ва технологияҳо бо асосноккунии амиқи илмӣ дар истеҳсолот” 

(Душанбе, Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, 2013); Конференсияи 
илмию амалии байналмилалии “Пайвастҳои комплексӣ ва ҷанбаҳои 

истифодаи онҳо” (Душанбе, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2013); 
Конференсияи ҷумҳуриявии “Муаммоҳои назорати таҳлилии объектҳои 

муҳити атроф ва маводи техникӣ” (Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 2013); 
Конференсияи илмию амалии байналмилалии “Дурнамои рушди илм ва 
маориф” (Душанбе, Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, 2014); 
Конференсияи байналмилалии “Химияи рений” (Душанбе, Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон, 2014); Конференсияи VII илмию амалии 
байналмилалии “Дурнамои рушди илм ва маориф” (Душанбе, 2014); 
Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявии “Вазъияти илми химия ва 

таълими он дар муассисаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон” (Душанбе, Донишгоҳи 
давлатии омӯзгории Тоҷикистон, 2015); Ҳамоиши якуми байналмилалии 

“Ҷавонон - тавоноии зеҳнии рушди кишвар” (Душанбе, Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон, 2015); Конференсияи илмию амалии 

байналмилалии донишҷӯён, магистрҳо ва аспирантон “Илми тоҷик - омили 
пешбарандаи рушди ҷомеа” (Душанбе, Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон, 2016); Конференсияи илмию амалии байналмилалии “Илми 

нав: аз ғоя то ба натиҷа” (Федератсияи Россия, 2016); Конференсияи илмию 
амалии ҷумҳуриявии “Муаммоҳои маводшиносӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон”, бахшида ба Рузи химикҳо ва 80-солагии зодрӯзи доктори 
илмҳои химия, профессор, академики Академияи байналмилалии 

муҳандисӣ Ваҳҳобов А.В. (Душанбе, 2016); Конференсияи илмию амалии 
“Илми тоҷик - омили пешбарандаи рушди ҷомеа” (Душанбе, Донишгоҳи 

технологии Тоҷикистон, 2017, Институти химияи ба номи В.И. Никитин); 
Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявии “Саҳми олимони ҷавон дар 

рушди инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Донишгоҳи технологии 
Тоҷикистон, 2017); Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявии “Ҷойгоҳи 
ҷавонон дар рушди илм” (Хуҷанд, Донишгоҳи давлатии Хуҷанд, 2017); 

Конференсияи илмию амалии байналмилалии “Нақши технологияҳои 
иттилоотиву коммуникатсионӣ дар рушди иттилоотии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон (Душанбе, Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, 2017); 
Хонишҳои ХIV Нумановӣ дар мавзӯи “Саҳми ҷавонон дар рушди илми 

химия” (Душанбе, Институти химияи АИ ҶТ, 2017); Конференсияи илмию 
амалии ҷумҳуриявии “Муаммоҳои муосири илмҳои табиӣ” (Душанбе, 

филиали Донишгоҳи давлатии Москва ба номи М.В. Ломоносов, 2017); 
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Семинари илмию амалии “Илм ба истеҳсолот” (Турсунзода, Донишгоҳи 

миллии тадқиқотии технологии “Институти фӯлод ва хӯлаи Москва”, 
2017); Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявии “Дурнамои рушди 

илмҳои табиӣ” (Душанбе, Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон, 
2018); Конференсияи илмию амалии ҷумҳуриявии “Илм ва техника барои 
рушди устувор” (Душанбе, Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, 2018); 
Конференсияи илмию амалии байналмилалии “Дурнамои истифодаи 
маводи устувори зиддизангзанӣдар саноати Ҷумҳурии Тоҷикистон” 
(Душанбе, Институти химияи АИ ҶТ, 2018). 

Таҳти роҳбарии уновонҷӯ 3 нафар рисолаҳои худро барои дарёфти 

дараҷаи нозади илмҳои техникӣ дифоъ намудаанд. 

Интишорот. Аз рӯи натиҷаҳои тадқиқот 80 кори илмӣ ба нашр 

расидааст, ки аз онҳо 5 монография ва 28 мақола дар маҷаллаҳои 
тавсияшуда аз ҷониби КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон чоп 

шудааст ва ҳамчунин 41 мақола дар маводи конференсияҳои байналмилалӣ 
ва ҷумҳуриявӣ нашр гардида, зимнан бо 5 нахустпатенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва 1 патенти Авруосиё ҳифз карда шудааст. 
Ҳаҷм ва сохтори дисертатсия. Рисолаи аз сарсухан, чаҳор боб ва 

замима ибората буда, фарогири 277 саҳифаи чопи компютерӣ, 151 расм, 
139 ҷадвал ва 172 номгӯи адабиётҳо мебошад. 

 

МУҲТАВОИ АСОСИИ РИСОЛА 
 

Дар сарсухан заминаҳо ва муаммоҳои асосии тадқиқот баён шуда, 

мубрамияти рисола асоснок карда шудааст, вазифаҳои тадқиқот, навгонии 
илмӣ ва арзиши амалии рисола матраҳ гардидааст ва ҳамчунин 

муқаррароти асосие, ки барои ҳимоя ба муҳокима гузошта мешавад, зикр 
шуда, ба таври умумӣ сохтори диссертатсия шарҳ дода шудааст. 
 

БОБИ 1. МУВОЗИНАТИ ФАЗАҲО ВА ХУСУСИЯТҲОИ ФИЗИКИЮ 

ХИМИЯВИИ ХӮЛАҲОИ АЛЮМИНИЮ ОҲАН БО ЭЛЕМЕНТҲОИ 

ГУРӮҲҲОИ II-IV СИСТЕМАИ ДАВРӢ (Шарҳи адабиёт) 
 

Дар ин боб ҷанбаҳои зерин мавриди баррасӣқарор гирифтаанд: 
мувозинати фазаҳо дар системаҳои Al-Fe-МНЗ (металҳои нодирзамин); 

сохторбандии хӯлаҳои алюминий бо оҳан, литий, бериллий, магний, 
висмут, қалъагӣ ва сурб; хусусиятҳи физикии ҳароратии алюминий, оҳан, 
литий, бериллий, магний, қалъагӣ, сурб ва висмут; хусусиятҳои оксидшавӣ 

ва рафтори анодии хӯлаҳои алюминий бо оҳан, литий, бериллий, магний, 
қалъагӣ, сурб ва висмут; хулосаҳо оид ба шарҳу мурури адабиёт ва матраҳ 

намудани вазифаҳо. 
Дар асоси таҳлили адабиёт муайян гардид, ки амалан маълумоте дар 

бораи тадқиқотҳои анҷомшудаи озмоишӣ оиди хусусиятҳои зикргардида 
вобаста ба хӯлаҳои баррасишуда вуҷуд надорад. Илова бар ин, истифодаи 

ояндадори хӯлаҳои Al-Fe ҳамчун маводи конструксионӣ барои соҳаҳои 
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гуногуни саноат ба таври қатъӣ таҳқиқи устувории зидди зангзании ин 

хӯлаҳоро дар муҳитҳои мутафовити корӣ талаб менамояд, ки бо 
баҳрабардорӣ, коркарди ҳароратӣ ва гуногуннавъии зангзании хӯлаҳо ва 

ғайра алоқаманд аст, зеро дар натиҷаи зангзании зараровар талафот ба 
миллионҳо доллари ИМА мерасад. Ҳамчунин таҳлилҳои анҷомдодашуда 
барои муайян намудани мавҷудияти тадқиқот дар адабиёт шаҳодат аз он 

медиҳад, ки таҳқиқотҳои таҷрибавӣ дар мавриди хӯлаҳои зикршуда дар 
сатҳи нокифоя анҷом гардидаанд. Масалан, оксидшавии алюминий ва 

хӯлаҳои саноатӣ дар ҳолатҳои гуногун ба таври муфассал таҳқиқ шудаанд, 
вале маълумоти озмоишӣ оиди таъсири элементҳои интихобшуда ба 

хусусиятҳои хӯлаи АЖ2.18 вуҷуд надорад. Бинобар ин мубрамияти 
тадқиқоти диссертатсионӣ бо ин асоснок мегардад, ки мақсади он - 

коркарди хӯлаҳои нави алюминии дорои омехтаи душворҷудошавандаи 
оҳан ва ҳамроҳи он маводи афзудание аст, ки ба зоҳир шудани хусусиятҳои 

манфии хӯлаҳо ҷиҳати истифодаи онҳо дар саноат мусоидат менамояд. 
Пас, анҷом додани силсилаи тадқиқотҳои физикиву химиявӣ, физикии 
ҳароратӣ, механикӣ ва зангзании хӯлаи АЖ2.18 бо элементҳои гурӯҳҳои II-

IV системаи даврӣ зарурат дорад, ки дорои аҳамият ва хусусияти амалӣ 
мебошад. 
 

БОБИ 2. СОХТОРБАНДӢ, ХУСУСИЯТҲОИ ФИЗИКИИ ҲАРОРАТӢ 

ВА МЕХАНИКИИ ХӮЛАҲОИ АЛЮМИНИЮ ОҲАН БО 

ЭЛЕМЕНТҲОИ ГУРӮҲҲОИ II-IV СИСТЕМАИ ДАВРӢ 
 

Боби мазкур зерсохторҳои таркибии зеринро дар бар мегирад: 

методикаи тадқиқи диаграммаҳои ҳолатии системаҳои сеҷузъии Al-Fe-Ce 
(Nd,Y); сохторбандӣ дар хӯлаҳои системаҳои Al-CeFe2Al8-CeFe4Al8-
Fe2Al5,Al-Fe2Al5-NdFe3.65Al8.35-NdAl2иAl-YAl2-YFe5.5Al6.5-FeAl; методикаи 
тадқиқ ва тарҳи дастгоҳ барои андозагирии гармиғунҷоиши хӯлаҳо дар 
реҷаи “сардкунӣ” ва “гармкунӣ”; вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш ва 

тағйироти функсияҳои термодинамикии хӯлаи алюминии АЖ2.18 бо 
литий, бериллий ва магний; гармиғунҷоиш ва тағйироти функсияҳои 
термодинамикии хӯлаи алюминии АЖ2.18 ҷавҳаронида бо қалъагӣ, сурб ва 

висмут вобаста ба ҳарорат; хусусиятҳои физикии ҳароратии хӯлаи 
алюминии АЖ2.18 бо элементҳои зергурӯҳи галлий ва иттрий; хусусиятҳои 

механикии хӯлаи алюминии АЖ2.18 ҷавҳаронида бо элементҳои зергурӯҳи 
галиий, серий ва иттрий. 

Усули дифференсиалӣ-ҳароратии таҳлил. Бо мақсади ошкор намудани 

табодули фазавӣ, сохтани сатҳи ликвидус таҳлили дифференсиалӣ-
ҳароратӣ (ТДҲ)-и хӯлаҳои системаҳои Al-Fе-Ce, Al-Fе-Nd ва Al-Fе-Y 

анҷом дода шуд. Бо мақсади ҳосил намудани хӯлаҳо ҳисобҳои ҳиссаи 
вазнии ҳар як элемент ба анҷом дода шуд. 

Гудоза бо вазни 1,0 г дар тарозуҳои озмоишгоҳии навъи ВЛК-500 бо 
дақиқияти 0,05 г аз рӯи натиҷаҳои ҳисоб чен карда шуд. Барои анҷом 
додани тадқиқот хӯлаҳо аз металҳои навъҳои зерин омода шуда буданд: 
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Алюминий - 99,995  (ГОСТ 11069-2001) 

Оҳан - ЧДА (барои таҳлил тоза)  

Серий - 99,87  (СеЭО ТУ 48-295-85) 
Неодим - 99,98 (РМ-2 ТУ 48-4-205-72) 

 

Хӯлаҳо барои тадқиқот бо роҳи гудохта омехтани мустақими 

қисматҳо дар муҳити гелии навъи ТБ (тозагии баланд) бо миқдори гази 
асосӣ 99,985%ҳаҷмӣ, миқдори оксиген на зиёда аз 0,002%ҳаҷмӣ, таҳти 

фишори 0,5МПа дар дастгоҳи ВДТА-8М сохти Институти металлофизикаи 
АИ Ҷумҳурии Украина бо истифода аз бӯтаҳои (тигел) корундӣ ба даст 
оварда шудааст. 

Ба ҳайси асбоби сабткунанда потенсиометри дукоординатии 
худнависи навъи ПДС-021М мавриди истифода қарор гирифт. Афзоиш ва 
коҳиши хаттии ҳарорати тафдони дастгоҳ бо истифода аз дастгоҳи 

электронии барномавии Р133 анҷом дода шуд.  
Дараҷабандии термопараҳо аз рӯи нуқтаҳои гудозиши эталонҳо аз 

металҳои махсусан тоза: Sn - 2320С; In - 1570C; Al - 6600С; Cu - 10830С; 

Fe- 9100C; Fe- 13920C; Fe - 15390CваAl2O3 - 20420C анҷом дода шуд. 

Дақиқияту саҳеҳии андозагирии ҳарорат баробари  1% аз бузургии 

андозагиришаванда буд. Дар термограмма ба ҳайси нуқтаи гудозиш нуқтаи 
оғози эндоэффект қабул карда шуд. Дараҷабандии термопараҳо ва таҳлили 
ҳароратии намунаҳо дар шароити баробару яксон (суръатҳои яксони 

гармшавӣ ва сардкунӣ, вазни яксони намунаҳо, фишори яксони гази инертӣ 
ва ғайра) иҷро гардид. 

Таҳлили рентгенофазавӣ (ТРФ)-и хӯлаҳо.Таҳлили рентгенофазавӣ дар 

дифрактометри рентгении “ДРОН-2,0” бо истифода аз СuК -афканишот 
анҷом дода шуд. Дифрактограмма аз 10 то 80 дараҷа аз рӯи ҳисобгари 
асбоб гирифта шуд. Дар дифрактограмма шиддатнокиҳои гуногуни хатти 

фазаҳо ба қайд гирифта шуд. Рамзхонии дифрактограммаҳо бо усули 
муқоисаи таркиби таҳқиқшавандаи хӯла бо дифрактограммаҳои пайвастҳо 

ва металҳои тоза амалӣ гардид. 
Реҷаҳои сардкунӣ ва гармкунии монотонӣ. Барои андозагирии 

гармиғунҷоиши хоси хӯлаҳо дар доираи васеи ҳароратҳо қонуни 
сардшавии Нютон-Рихман мавриди истифода қарор гирифт. Ҳар ҷисме, ки 

ҳарорати он аз муҳити атроф болотар аст, сард хоҳад шуд, зимнан суръати 
сардшавӣ ба бузургии гармиғунҷоиши ҷисм вобаста аст. 

Агар ду шакли яксони намунаи металлӣ гирифта шуда, бо як ҳарорат 

сард карда шаванд, он гоҳ аз вобастагии ҳарорати намунаҳо ба вақт (хатти 
каҷи сардшавӣ) метавон гармиғунҷоиши як намунаро пайдо кард, дар 

сурате, ки гармиғунҷоиши дигар намуна (эталон)-ро дониста бошем. 
Миқдори гармие, ки ҳаҷми dV метал дар вақти dτ талаф медиҳад, 

баробар аст ба: 

                     ,
0

dtdV
d

dT
Q СР




  (1) 
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ки дар ин ҷо СР

0

- гармиғунҷоиши хоси метал,  - зичии метал, Т –

ҳарорати намуна аст (дар тамоми нуқтаҳои намуна яксон қабул карда 
мешавад, чунки андозаҳои хаттии ҷисм хурд ҳастанд, гармигузаронии 
метал бошад бузург аст). 

Бузургии Q -ро ғайр аз ин метавон бо қонуни зерин ҳисоб кард: 

                   ,)( 0 dtdSТТQ   (2) 

ки дар ин ҷо dS – элементи сатҳ,Т0– ҳарорати муҳити атроф, 

α– коэффитсиенти гармидиҳӣ аст. 
Бо баробар кардани ифодаҳои (1) ва (2), ба даст меоварем: 

                    .)( 0

0
dSТТdV

d

dT
СР

 



 

(3) 

Миқдори гармие, ки тамоми ҳаҷми намуна онро талаф медиҳад, 
баробар аст ба 

           .)( 0

0
dSТТdV

d

dT
Q

SV

РС   


  (4) 

Бо назардошти он, ки СР

0

, ρи
dt

dT ба координатаҳои нуқтаҳои ҳаҷм 

вобаста нестанд ва α, Т ва Т0 бошанд ба координатаҳои нуқтаҳои сатҳи 
намуна вобаста нестанд, метавон чунин навишт: 

                             ,)( 0

0
SТТ

dt

dT
VСР

   (5) 

ё 

,)( 0

0
SТТ

dt

dT
mСР

   (6) 

ки дар ин ҷо V – ҳаҷми тамоми намуна, а ρ∙V= m – масса, S – масоҳати 
сатҳи тамоми намуна аст. 

Таносуби (6) барои ду намунаи андозаи яксон бо назардошти он, ки  
S1 = S2, T1 = T2, α1 = α2 чунин навишта мешавад: 
 

     .

2

1

2

10

2

1

2

100

112





















































T

T

m

m

dt

dT

dt

dT

m

m
ССC PPP  (7) 

Пас, бо донистани вазни намунаҳои m1ва m2, суръати сардшавии онҳо 

ва гармиғунҷоиши хоси эталони 𝐶𝑃1

0  метавон суръати сардшавӣ ва 

гармиғунҷоиши хоси объекти таҳқиқшавандаи 𝐶𝑃2

0 -ро бо муодилаи зерин 

ҳисоб кард: 

     ,

2

1

2

100

12





















dt

dT

dt

dT

m

m
СС PP  (8) 

ки дар ин ҷо m1=ρ1V1 – вазни намунаи якум, m2=ρ2V2 – вазни намунаи дуюм, 
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21

, 
















dt

dT

dt

dT
- суръати сардшавии намунаҳои таҳқиқшаванда ва эталон дар 

ин ҳарорат аст. 

Барои муайян кардани суръати сардшавӣ хаттҳои каҷи сардшавии 
намунаҳои додашуда сохта мешаванд. Хатти каҷи сардшавӣ - вобастагии 

ҳарорати намуна ба вақт ҳангоми сард кардани он дар ҳавои беҳаракат 
мебошад. 

Интиқоли гармӣ аз ҷисми бештар гармшуда ба ҷисми камтар 

гармшуда - раванде мебошад, ки ба самти барқарор намудани мувозинати 
термодинамикӣ дар системае, ки аз миқдори калони зарраҳо иборат аст, 

мешитобад, яъне он раванди релаксатсионӣ аст, ки онро метавон дар замон 
экспонентӣ (шарҳдиҳанда) тавсиф кард. Дар ҳолати мо ҷисми гармшуда 
гармии худро ба муҳити атроф (яъне ба ҷисме бо гармиғунҷоиши бениҳоят 

бузург) медиҳад. Бинобар ин ҳарорати муҳити атрофро метавон доимӣ (Т0) 

ҳисоб кард. Он вақт қонуни тағйири ҳарорати ҷисм аз вақти 𝜏 метавонад ба 

шакли ∆𝑇 = ∆𝑇1𝑒−𝜏 𝜏1⁄ навишта шавад, ки дар ин ҷо ∆𝑇 - тафовут ё тафриқаи 

ҳароратҳои ҷисми гармшуда ва муҳити атроф ҳангоми 𝜏 = 0, 𝜏1 - миқдори 
собити сардшавӣ аст, ки аз лиҳози адад баробари вақте аст, ки дар муддати 
он тафовути ҳароратҳо миёни ҷисми гармшуда ва муҳити атроф е  баробар 
кам мешавад. 

Андозагирии гармиғунҷоиш дар дастгоҳе анҷом гирифт, ки нақшаи 
он дар расми 1 оварда шудааст. 

 

 
 

Расми 1 - Нақшаи дастгоҳ барои муайян кардани гармиғунҷоиши ҷисмҳои сахт дар 

реҷаи “сардкунӣ”: 1 - автотрансформатор; 2 - танзимгари ҳарорат; 3 - тафдони барқӣ; 4 - 
намунаи андозагиришаванда; 5 - эталон; 6 - пояи тафдони барқӣ; 7 - ҳароратсанҷи 

бисёрканалаи рақамӣ; 8 - асбоби сабткунанда (компютер). 
 

Тафдони барқии 3 бар рӯи пояи 6 насб шудааст, ки тавассути он 

метавонад ба болою поён ҳаракат намояд (бо ақрабак самти ҳаракат 
нишон дода шудааст). Намунаи 4 ва эталони 5 (онҳо ҳам метавонанд 

ҳаракат кунанд) силиндре бо дарозии 30 мм ва қутри 16 мм бо каналҳои 

1 2 

3 
6 

 7

 

 

8 

4 5 
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сӯрохшуда аз як тараф ҳастанд, ки ба дохили онҳо термопараҳо ё 

термопараҳои 4 ва 5 гузошта шудаанд. Нӯгҳои термопараҳо ба 
ҳароратсанҷҳои рақамии «Digital Multimeter DI9208L» 7, 8 ва 9 пайваст 

шудаанд. Тафдони барқии 3 аз тариқи автотрансформатори озмоишгоҳӣ 
(АТРО) бо барқарор намудани ҳарорати лозима тавассути танзимгари 
ҳароратии 2 роҳандозӣ мегардад. Аз рӯи нишондодҳои ҳароратсанҷҳои 

рақамии «Digital Multimeter DI9208L» 7, 8 ва 9 миқдори ҳарорати аввалия 
сабт карда мешавад. Намунаи 4 ва эталони 5-ро ба тафдони барқӣ 

дароварда, то ҳарорати лозима гарм мекунем, зимнан ҳарорат аз рӯи 
нишондодҳои ҳароратсанҷҳои рақамии «Digital Multimeter DI9208L» 7, 8 ва 
9 ба воситаи компютери 10 назорат мешавад. Намунаи 4 ва эталони 5-ро 
ҳамзамон аз тафдони барқӣ бароварда, аз ин лаҳза ҳароратро сабт 
мекунем. Нишондодҳои ҳароратсанҷҳои рақамии «Digital Multimeter 

DI9208L» 7, 8 ва 9 -ро дар компютери 10 ҳар 5, 10, 20 сония то сард шудани 
ҳарорати намуна ва эталон сабт менамоем. 

Барои андозагирии гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиш хӯлаҳои 

системаи АЖ2.18, ки бо элементҳои гурӯҳҳои II-IV системаи даврӣ 
модифисиронида шудаанд, мо усулҳои гармкунии монотониро бо 

истифода аз дастгоҳҳои озмоишии ИТλ-400, ИТСр-400, ки аз тарафи 
Платунов Е.С. (корхонаи Актюбинск) коркард карда шудааст, мавриди 
истифода қарор додем. Усули гармкунии монотонӣ ҷиҳати андозагирии 

гармигузаронӣ ва гармиғунҷоиши моеъҳо, маҳлулҳо, ҷисмҳои сахт, 
маводҳои дигар ба кор бурда мешавад. 

Барои андозагирии гармиғунҷоиши хӯлаҳо мо аз С-калориметр 
истифода бурдем. Усули С-калориметр (гармосанҷи тамосӣ) ба 
қонуниятҳои гармкунии монотонии намунаи таҳқиқшаванда, замоне, ки 

майдони ҳароратии он ба майдони статсионарӣ наздик аст, асос ёфта аст. 
Объекти таҳқиқшаванда дар дохили стакани металӣ (бо қутри 5-15 мм 

ва баландии 5-30 мм) ҷойгир шуда, ба таври монотонӣ ҳамроҳи он бо 
ҷараёни гармо, ки ба дохили стакан аз гармосанҷ ворид мегардад, гарм 

карда мешавад. Зимнан гармосанҷ метавонад стаканро аз ҳамаи тарафҳо 
фаро гирад ё танҳо бо таги стакан дар расиш бошад. 

Майдони ҳароратӣ дар дохили гармосанҷ, ки як навъ девори 
кондуктивӣ аст, дар раванди таҷриба амалан доимӣ боқӣ мемонад, 

ихтилофи ҳарорат дар гармосанҷ бошад имкон медиҳад, ки миқдори 
ҷараёни гармоӣ ба стакан воридшаванда арзёбӣ гардад. 

Элементҳои зергурӯҳи фаръии гурӯҳи сеюм ва оилаи иборат аз 

чордаҳ f-элементҳо (Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) 
аз рӯи хусусиятҳои химиявии худ ба ҳам хеле наздиканд. 

Аз сабаби он, ки фарқиятҳо дар сохтори атомҳои элементҳои оилаи 
лантаноидҳо фақат дар қабати аз берун сеюм, ки ба хусусиятҳои химиявии 

элементҳо кам таъсир мерасонад, зоҳир мешавад, лантаноидҳо ба ҳам хеле 
монанд ҳастанд. Ба сабаби монандии махсуси хусусиятҳо аксаран 
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лантаноидҳоро ҳамроҳи лантан, иттрий ва скандий дар як оилаи металҳои 

нодирзаминӣ (МНЗ) муттаҳид менамоянд. 
Таҳлили хусусиятҳои таъсири мутақобили МНЗ бо оҳан шаҳодат аз 

он медиҳад, ки дар система интерметаллидҳои таркиби МНЗ2Fe17 ва 
МНЗFe2 ташкил мешаванд. Бо алюминий МНЗ пайвастагиҳои таркиби 
МНЗ3Al11, МНЗAl3 ва МНЗAl2  ташкил мекунанд. 

Аз рӯи натиҷаҳои таҳлилҳои рентгенофазавӣ, ҳароратӣ ва 

микрострукторӣ, диаграммаи мувозинати фазавии системаи Al-Fe-Ce дар 
қисми 0…0,333 ат. ҳиссаи серий зимни ҳарорати 770 К (расми 2) сохта 
шудааст. 

 
Расми 2 - Диаграммаҳои ҳолатии хӯлаҳои системаи Al-Fe-Ce аз рӯи буришҳо: 

а) CeFe2Al8 - CeFe4Al8; б) CeFe4Al8 - Fe2Al5. 
 

Дар қисмати баррасишавандаи ғилзат ташкил шудани пайвастагиҳои 
сегонаи CeFe4AL8, CeFe2Al10, CeFe2Al8, CeFe1,4…1,0 Al0,6… 1,0 муайян карда 
шуд. Пайвастагиҳои сегонаи CeFe4Al8 ва CeFe2Al8 мутаносибан ба навъи 
сохтории CeMn4Al8 ва CeFe2Al8  мансуб ҳастанд. Мувозинатҳои дуфазавӣ аз 
пайвастагии сегонаи CeFe4Al8аз интерметаллидҳои дугонаи системаҳои 
паҳлӯии Al-Fe, Al-Ce сарчашма мегиранд, аз пайвастагии сегонаи CeFe2Al8 

бошад – ба тарафи интерметаллидҳои дугонаи Fe4Al13, Ce3Al11 ва CeAl3. 
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CeFe2Al8 ҳамчунин дар мувозинат бо пайвастагиҳои сегонаи CeFe4Al8 ва 
CeFe2Al10 қарор дорад. Пайвастагии сегонаи CeFe2Al10 дар навбати худ бо 
маҳлули алюминии сахт дар мувозинат қарор дошта ва аз он мувозинатҳои 
дуфазавӣ ба интерметаллидҳои дугонаи Fe4Al13 ва Ce3Al11 майл менамояд. 

Дар натиҷаи тадқиқот мо тавонистем мавҷудияти мувозинатҳои 
дуфазавии зеринро дар системаҳои Al-Fe-Ce: Al-CeFe2Al10, CeFe2Al10-
CeFe2Al8, CeFe2Al8 – CeFe4Al8, CeFe4Al8 – Fe2Al5  собит намоем. 

Бо тадқиқоти анҷомшуда мавҷудияти интерметаллидҳои сегонаи 
таркиби доимӣ ва тағйирёбанда дар системаҳои Al-Fe-La (Ce, Pr, Nd ва 
Sm), ки ҳарорати гудозиши онҳо муайян гардида, дар ҷадвали 1 оварда 
шудаанд, мавҷудияташон тасдиқ карда шуд. 

 

Ҷадвали 1 - Ҳароратҳои гудозиши интерметаллидҳои сегонаи 
системаиAl-Fe-La (Ce, Pr, Nd ва Sm) 

 

МНЗ (металҳои 
нодирзамин) Система 

Пайваст 

Рамз Тгудозиш, 0С Формула Тгудозиш, 0С 

La 920 Al-Fe-La 
LaFe4Al8; 
LaFe2Al10 
LaFe2Al8 

- 

1140* 
1190* 

Ce 798 Al-Fe-Ce 
CeFe4Al8 
CeFe2Al10 
CeFe2Al8 

1570 
1080 
1050 

Pr 935 Al-Fe-Pr Таҳқиқ нашуд Муайян нагардид 

Nd 1024 Al-Fe-Nd 
NdFe3,65Al8,35 

NdFe2 Al10 

1310 
1200 

Sm 1072 Al-Fe-Sm 
SmFe5,6-3,3Al6,4-

8,7SmFe2Al10 

1370* 
1225* 

* ҳароратҳои гудозиши интерметаллидҳо, ки бо роҳи пешгӯӣ дастрас гардидаанд 

 

Чи тавре, ки аз ҷадвал бармеояд, бо афзоиши рақами тартибӣ (аз 
лантан сар карда то самарий) ҳарорати гудозиши унсурҳои тоза боло 
меравад, чунин иртиботи мутақобила (коррелятсия) дар пайвастҳои 
сегонаи системаҳои Al-Fe-La (Ce, Pr, Nd ва Sm) низ мушоҳида мегардад. 

Чунончи, барои интерметаллиди таркиби Al-Fe-Ce бо афзоиши 
ҳарорати гудозиши металҳои тоза, боло рафтани ҳарорати гудозиш 
мушоҳида мешавад. Масалан, ҳангоми ҳарорати гудозиши метали тоза - 
серий - 7980С, ҳароратҳои гудозиши интерметаллидҳо чунин аст: CeFe2Al8 – 
10500C ва CeFe2Al10 – 10800C, барои неодим бошад – 10240С 
интерметаллидҳои ҳамон таркиб чунин аст: NdFe3,65Al8,35 -13100C ва 
NdFe2Al10 - 12000C. Бо коррелятсияи миқдорҳои ҳароратҳои гудозиш 
(расми 3) метавон фарз намуд, ки ҳароратҳои гудозиши интерметаллидҳои 
таркиби МНЗ Fe2Al8 чунин аст: LaFe2Al8 ~ 11900C ваSmFe5,6-3,3Al6,4-8,7 

~13700C, барои интерметаллидҳои таркиби МНЗ Fe2Al10: LaFe2Al10~ 11400C 
ва SmFe2Al10~ 12250C.  

Дар системаҳои Al-Fe-Ce(Nd), дар қисмати фаровон аз алюминий 
мувозинатҳои дуфазавии сершумор ошкор гардид. Баъзе нишондиҳандаҳои 
ҳароратии табдилҳои нонвариантӣ дар буришҳои квазибинарии 
системаҳои сегонаи Al-Fe-Ce (Nd) дар ҷадвали 2 оварда шудаанд. 
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Ҷадвали 2 - Ҳароратҳои мувозинатҳои нонвариантии буриши 
 квазибинарии системаҳои Al-Fe-Ce ва Al-Fe-Nd 

 

Система Квазибинарӣ Хусусияти мувозинат 
Ҳарорати 

мувозинатҳо, 0С 

Al-Fe-Ce 
CeFe2Al8CeFe4Al8 

CeFe4Al8-Fe2Al5 
Перитектикӣ 

Эвтектикӣ 
1100 
1120 

Al-Fe-Nd 
NdFe3,65Al8,35-NdAl2 
NdFe3,65Al8,3-Fe2Al5 

Эвтектикӣ 
Перитектикӣ 

1175 
1180 

 

Буришҳои Ce Fe4Al8-Fe2Al5 ва Nd Fe3,65 Al8,35 - Nd Al2 ба системаҳои 
навъи эвтектикӣ мансуб ҳастанд. Ҳарорати табдили эвтектикӣ дар ин 

системаҳо ҳангоми афзоиши заряди ядрои МНЗ боло меравад, ки бо 
ҳарорати гудозиши худи МНЗ иртиботи мутақобила дорад (расми 3, 

ҷадвали 3). 
 

Ҷадвали 3- Таркиби химиявӣ ва фазавии хӯлаҳои системаи 
Al-CeFe2Al8-CеFe4Al8-Fe2Al5 

 

Таркиби химиявӣ 
Таркиби 

фазавии хӯлаҳо 
тибқи 

маълумоти  
ТРФ, ТДҲ 

Эффектҳои 
ҳароратӣҳангоми 

сардкунӣ, Со Мол.% Атом.% %-вазн 

Al 

C
eF

e 2
A

l 1
0
 

Al Fe Ce Al Fe Ce Т1 Т2 Т3 

0 
20 
40 
60 
80 

100 
80 
60 
40 
20 

76,92 
81,53 
86,17 
90,78 
95,4 

15,38 
12,3 
9,22 
6,15 
3,07 

7,69 
6,15 
4,61 
3,07 
1,53 

51,72 
58,68 
66,7 
76,0 
86,97 

21,44 
18,32 
14,77 
10.65 
5,79 

26,86 
23,0 
18,53 
13,35 
7,24 

CeFe2Al10 
CeFe2Al10 +Al 
Ce Fe2Al10 +Al 
CeFe2Al10 +Al 
CeFe2Al10 +Al 

1080 
1040 
990 
900 
790 

1020 
1000 
870 
740 
675 

- 
640 
640 
640 
645 

C
eF

e 4
A

l 8
 

C
eF

e 2
A

l 8
 

 

20 
40 
60 
100 

80 
60 
40 
0 

70,49 
68,25 
66,02 
61,54 

20,7 
23,22 
25,73 
30,77 

8,81 
8,53 
8,25 
7,69 

44,31 
42,49 
40,72 
37,26 

26,93 
29,93 
32,85 
38,56 

28,76 
27,58 
26,43 
24,18 

CeFe2Al8+CeFe4Al8 

CeFe2Al8+CeFe4Al8 

CeFe2Al8+CeFe4Al8 

Ce Fe4Al8 

1170 
1430 
1450 
1570 

1100 
1100 
1105 

- 

- 
- 
- 
- 

F
e 2

A
l 5

 

C
e 

F
e 4

A
l 8

 

 

20 
40 
60 
80 

80 
60 
40 
20 

62,52 
65,5 
67,47 
69,45 

30,33 
29,89 
29,45 
29,01 

6,15 
4,61 
3,08 
1,54 

40,14 
43,29 
46,71 
50,5 

39,68 
40,89 
42,21 
43,67 

20,18 
15,82 
11,08 
5,8 

Ce Fe4Al8+Fe2Al5 

Ce Fe4Al8+Fe2 Al5 
Ce Fe4Al8+Fe2 Al5 
Ce Fe4Al8+Fe2 Al5 

1320 
1240 
1180 
1130 

1120 
1120 
1120 
1115 

- 
- 
- 
- 

 
Тадқиқи хӯлаҳои буриши CeFe2Al8-CeFe4Al8 бо усулҳои таҳлили 

рентгенофазавӣ (ТРФ) ва таҳлили дифференсиалию ҳароратӣ (ТДҲ) нишон 

дод, ки сохтори хӯлаҳо аз ду фаза иборатанд. Ҳалшавандагии мутақобилаи 
компонентҳо дар системаи мазкур ночизу андак аст. Дар термограммаҳои 

ҳамаи хӯлаҳо, ки дар буриши зикршуда қарор доранд, дутоӣ эффекти 
ҳароратӣ мушоҳида гардид, ки якуми он ба кристаллизатсия маҳлули сахт 

дар асоси CeFe4Al8 мансуб аст ва эффекти ҳароратии дуюм ба аксуламали 
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перитектикии О+CeFe4Al8 ⇄CeFe2Al8 тааллуқ дорад, ки ҳангоми 11000С 

(1373К) ва ~10 мол% CeFe4Al8 ҷараён дорад. Ҳамин тариқ, буриши CeFe2Al8 

- CeFe4Al8 буриши квазибинарии Al-Fe-Ce -и сегона буда, ба навъи 
перитектикӣ мансуб аст. 

 
Расми 3 - Вобастагии коррелятсионии ҳарорати гудозиши 

интерметаллидҳо аз ҳарорати гудозиши метали тоза: 1 - МНЗ Fe2Al8, 2 - 
МНЗ Fe2Al10. 

 

Тадқиқи гармиғунҷоиши хӯлаҳо. Хаттҳои каҷи сардшавии намунаҳои 

хӯлаи АЖ2.18 бо литий, ки бо роҳи озмоишӣ ба даст омадааст, дар расми 4 
оварда шудаанд. Фосилаи замонии сабти ҳарорат 10 сония ташкил медод. 

Иштибоҳи нисбии андозагирии ҳарорат дар фосилаи аз 40оС то 400оС 
баробари ±1% буда дар фосилаи зиёда аз 400оС бошад баробари ±2.5% -ро 
ташкил дод. Иштибоҳи андозагирии гармиғунҷоиш тибқи методикаи 

пешниҳодшуда аз 4% бештар муайян карда шуда буд. 
 

 

 

 
 

Расми 4 - Ҷадвали вобастагии ҳарорати 
намунаҳо аз хӯлаи АЖ2.18 бо литий аз 

вақти сардшавӣ 

 Расми 5 – Вобастагии ҳароратии суръати 
сардшавии намунаҳо аз хӯлаи АЖ2.18 бо 

литий 
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Вобастагиҳои ҳарорат аз вақти сардшавӣ барои намунаҳо аз хӯлаи 
АЖ2.18 бо литий (расми 4) бо муодилаи навъи зерин тавсиф мешавад: 

 

 kb peeaТ    (9) 
 

 
ки дар ин ҷо a, b, p, k - доимиҳо барои намунаи мазкур, τ- вақти 

сардшавӣ 

Муодилаи (9)-ро аз рӯи t дифференсиатсия намуда барои муайян 
намудани суръати сардшавь муодилаи зеринро ба даст меоварем: 

 

. kb pkeabe
dt

dТ    (10) 
 

Бо назардошти вобастагиҳои таҷрибавии нишондиҳандаҳои ҳарорат 

аз вақт (расми 4) ва суръати сардшавии намунаҳои хӯлаҳо (расми 5), ки бо 
роҳи озмоиш ба даст омадаанд ва тавассути полиномҳои (9) ва (10) тавсиф 

мешаванд, дар натиҷаи коркарди компютерӣ коэффитсиентҳои онҳо 
муайян карда шуданд.  

Нишондиҳандаи коэффитсиентҳои a, b, p, k, ab, pk дар муодилаи (10) 

барои хӯлаҳои таҳқиқшуда дар ҷадвали 4 оварда шудаанд. Хаттҳои каҷи 
суръати сардшавии эталон ва намунаҳои хӯлаҳо дар расми 5 нишон дода 
шудаанд. 

Коркарди ҳамаи натиҷаҳо бо истифодаи барномаи MS Excel анҷом 
дода шуда, ҷадвалҳо бо истифода аз барномаи Sigma Plot сохта шудаанд. 
Коэффитсиенти иртиботи мутақобил (коррелятсия) баробари на камтар аз 
0,998 ташкил намуд. Баъдан бо истифода аз бузургии суръати сардшавии 
хӯлаҳо аз рӯи муодилаи (8) гармиғунҷоиши хоси хӯлаи АЖ2.18 бо литий 
ҳисоб карда шуд (расми 6). 

 

 
 

Расми 6- Вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиши 
хоси хӯлаи АЖ2.18 бо литий. 
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Натиҷаҳои ҳисоб нишон медиҳанд, ки вобастагии ҳароратии 

гармиғунҷоиши хоси эталон (Cu навъи М0) ва хӯлаи АЖ2.18 бо литий бо 
муодилаи навъи (11) тавсиф мешаванд. 

 

320 .dTcTbTaC P   (11) 
 

Ҷадвали 4 - Нишондиҳандаҳои коэффитсиентҳои a, b, p, k, ab, pk 
дар муодилаи (10) барои хӯлаи АЖ2.18 бо литий 

 

 

Миқдори литий дар 
хӯлаи АЖ 2.18,%-вазн 

a, K b 10-4, c-1 p, K k 10-5, c-1 ab, Kc-

1 pk, Kc-1 

ХӯлаиАЖ2.18 (1) 298.2839 1.11 445.5995 6.84 0.33 0.03 
(1)+0.01%Li 347.4929 8.92 407.4659 5.46 0.31 0.02 

(1)+0.1%Li 345.7766 9.53 411.1845 5.89 0.33 0.02 

(1)+0.5%Li 379.6813 8.57 3.7700 3.81 0.33 0.01 
Эталон (Cu навъи М00) 359.984 7.22 370.2279 2.48 0.26 0.01 

 

Нишондиҳандаҳои коэффитсиентҳо дар полиноми (11) (ҷадвали 6) бо 

роҳи коркарди натиҷаҳои ҳисоби онҳо тибқи барномаи Sigma Plot ба даст 
омадааст. Натиҷаҳои ҳисоби вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш аз рӯи 

формулаҳои (8) ва (11) пас аз 100 К дар ҷадвали 6 ва дар расми 6 оварда 
шудаанд. 

 

Ҷадвали 5 - Миқдорҳои коэффитсиентҳои a, b, p, k, ab, pk 

дар муодилаи (11) барои хӯлаи АЖ2.18 бо литий 
 

Миқдори литий дар 
хӯлаи АЖ2.18,%-вазн 

a, 
Ҷ/кг∙К 

b, 
Ҷ/кг∙К2 

с, 
Ҷ/кг∙К3 

d, 
Ҷ/кг∙К4 

Коэффитсиенти 
коррелятсия 

R,% 

ХӯлаиАЖ2.18 (1) 2.7757 -1.14∙10-2 2.29∙10-5 -1.32∙10-8 0.9987 
(1)+0.01%Li 1.6753 -3.19∙10-3 6.31∙10-6 -3.3910-9 0.9983 
(1)+0.1%Li 1.2241 -1.48∙10-3 4.25∙10-6 -2.4010-9 0.9987 
(1)+0.5%Li 1.2241 -1.48∙10-3 4.25∙10-6 -2.4010-9 0.9987 

Маҳак (Cu навъи 
М00) 

0.3245 2.75 -2.87∙10-7 1.42∙10-10 1.00 

 

Ҷадвали 6 - Вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиши (кҶ/кг∙К)  

 хӯлаи АЖ2.18 бо литий 
 

Миқдори литий дар 
хӯлаи АЖ2.18,%-вазн 

Вазнинамунаҳ

о то 
андозагирӣ, 

гр. 

Т.К 

300 400 500 600 700 800 

Хӯлаи АЖ2.18 (1) 16.75 1.06 1.03 1.15 1.33 1.49 1.55 

(1)+0.01%Li 16.75 1.19 1.19 1.23 1.30 1.37 1.43 

(1)+0.1%Li 16.5 1.12 1.19 1.26 1.34 1.41 1.44 
(1)+0.5%Li 16.75 1.12 1.19 1.26 1.34 1.41 1.44 

Маҳак (Cu навъи 
М00) 

44.23 0.38 0.39 0.41 0.42 0.43 0.43 
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Барои ҳисоб кардани вобастагии ҳароратии тағйироти энталпия, 

энтропия ва энергияи Гиббс аз рӯи муодилаҳои (12)-(14), интегралҳо аз 
гармиғунҷоиш аз рӯи муодилаи (11) истифода шуданд: 

 

         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 ин ҷо 0T  = 298.15. 

 
Натиҷаҳои ҳисоби тағйироти вобастагиҳои ҳароратии энталпия, 

энтропия ва энергияи Гиббс барои хӯлаи АЖ2.18 бо литий аз рӯи 

муодилаҳои (12) - (14) пас аз 100 К дар ҷадвали 7 оварда шудаанд. 
 

Ҷадвали 7 - Вобастагии ҳароратии тағйироти функсияҳои  

термодинамикии хӯлаи АЖ2.18 бо литий ва эталон (миси навъи М00) 
 
 

Миқдори литий дар 
хӯлаиАЖ2.18,% вазн 

[𝐻0(𝑇) − 𝐻0(𝑇0
∗)], кҶ/кг барои хӯлаҳо 

Т.К 

300 400 500 600 700 800 
ХӯлаиАЖ2.18 (1) 1.96 105.22 213.65 337.42 478.78 632.03 

(1)+0.01%Li 2.21 121.08 242.09 368.71 502.36 642.46 
(1)+0.1%Li 2.03 114.56 234.64 364.31 504.14 653.26 

(1)+0.5%Li 2.08 117.39 239.82 370.24 507.99 650.93 

Эталон (Cu навъи М00) 0.71 39.87 80.17 121.42 163.52 206.45 

   К)кЧ/(кг   )()( 0

oo  TSTS
 
барои хӯлаҳо 

ХӯлаиАЖ2.18 (1) 0.0066 0.3038 0.5453 0.7704 0.9880 1.1926 

(1)+0.01%Li 0.0074 0.3494 0.6192 0.8499 1.0558 1.2428 

(1)+0.1%Li 0.0068 0.3301 0.5977 0.8338 1.0492 1.2482 

(1)+0.5%Li 0.0069 0.3382 0.6111 0.8487 1.0609 1.2517 

Эталон (Cu навъи М00) 0.0024 0.12 0.21 0.28 0.35 0.40 

 [𝐺0(𝑇) − 𝐺0(𝑇0)], кҶ/кг барои хӯлаҳо 

ХӯлаиАЖ2.18 (1) -0.006 -16.30 -58.98 -124.84 -212.83 -322.01 

(1)+0.01%Li -0.187 -25.20 -74.98 -145.63 -234.92 -340.96 

(1)+0.1%Li -0.006 -17.48 -64.20 -135.98 -230.28 -345.27 

(1)+0.5%Li -0.006 -17.91 -65.74 -138.97 -234.64 -350.44 

Эталон (Cu навъи М00) -0.002 -6.11 -22.24 -46.58 -77.90 -115.31 

 

Дар ҷадвалҳои 8-10 натиҷаҳои тадқиқоти вобастагии ҳароратии 
гармиғунҷоиш ва тағйироти функсияҳои термодинамикӣ дар мисоли хӯлаи 

АЖ2.18 бо литий, бериллий, магний, қалъагӣ, сурб ва висмут ҷамъбаст 
гардидаанд. 
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Ҷадвали 8 - Вобастагии гармиғунҷоиши хоси (кҶ/кг·К) хӯлаи АЖ2.18-и  

ҷавҳаронида бо литий, бериллий ва магний аз ҳарорат 
 

Миқдори компоненти 
ҷавҳаронӣ дар хӯлаи 

АЖ2.18,%-вазн 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Эталон (Cu навъи М00) 0.38 0.3 0.41 0.42 0.43 0.43 

АЖ2.18+0.05Li 1.15 1.19 1.19 1.23 1.30 1.37 

АЖ2.18+0.05Ве 0.84 0.96 1.16 1.37 1.54 1.64 

АЖ2.18+0.05 Mg 0.81 1.11 1.24 1.29 1.34 1.46 

 
Ҷадвали 9 - Вобастагии гармиғунҷоиши хоси (кҶ/(кг·К)) хӯлаи АЖ2.18  

бо литий, бериллий ва магний аз ҳарорат 
 

 

Миқдори компоненти 
ҷавҳаронӣ дар хӯлаи 

АЖ2.18,% вазн 

Т,К 

300 400 500 600 700 800 

АЖ2.18+0.1Li 1.12 1.19 1.26 1.34 1.41 1.44 

АЖ2.18+0.1Ве 1.02 1.05 1.19 1.39 1.58 1.73 

АЖ2.18+0.1Mg 0.92 1.17 1.28 1.34 1.39 1.51 

 

Ҷадвали 10 - Вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиши хоси (Ҷ/(кг∙К)) 

хӯлаи АЖ2.18, ки бо қалъагӣ, сурб ва висмут ҷавҳаронида шудааст 
 

Хула 
Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Al+2.18Fe+0.5Sn 887.04 929.12 969.16 1010.97 1058.32 1115.03 

Al+2.18Fe+0.5Pb 809.20 874.59 896.06 940.63 995.32 1067.15 

Al+2.18Fe+0.5Bi 887.01 929.11 969.16 1010.95 1058.29 1114.98 

 
Натиҷаҳои тадқиқот нишон медиҳанд, ки ворид намудани 0,5%вазн, 

қалъагӣ, сурб ва висмут ба хӯлаи АЖ2.18 гармиғунҷоиши онро коҳиш 

медиҳад, ки ба ҳарорат кам вобаста аст. Илова намудани литий, бериллий 
ва магний зимни боло рафтани ҳарорат, гармиғунҷоиши хоси хӯлаи 
АЖ2.18-ро афзоиш медиҳад. Ҳам зимни боло рафтани ҳарорат ва ҳам 

зимни гузариш аз хӯлаҳо бо литий ба хӯлаҳо бо бериллий коҳиш ёфтани 
гармиғунҷоиш мушоҳида мешавад, сипас ба хӯлаҳо бо магний 

гармиғунҷоиши хӯлаҳо меафзояд. 
Мисоли хӯлаи АЖ2.18, ки дорои 0,5%-вазн, компоненти ҷавҳаронӣ 

мебошад, нишон медиҳад, ки зимни афзоиши ҳарорат гармиғунҷоиш, 
энталпия ва энтропия боло мераванд, миқдори энергияи Гиббс бошад 

коҳиш меёбад. Вобаста ба ҳарорат ҳангоми гузариш аз хӯлаҳо бо литий ба 
хӯлаҳо бо бериллий, сипас ба хӯлаҳо бо магний миқдори энталпия ва 
энтропия коҳиш меёбад, зимнан бузургии энергияи Гиббс афзоиш меёбад 

(ҷадвали 11). 
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Ҷадвали 11 - Вобастагии энталпия,энтропия ва энергияи Гиббси  
хӯлаи АЖ2.18 бо литий, бериллий ва магний азҳарорат 

 

Миқдори қисмати 
ҷавҳаронӣ дар хӯла, 

%-вазн 

Т, К 

300 400 500 600 700 800 

[𝐻0(𝑇) − 𝐻0(𝑇0
∗)], кҶ/кг  барои хӯлаҳо 

(1)+0.5Li 2.21 121.08 242.09 368.71 502.36 642.46 
(1)+0.5Ве 1,88 104,41 216,17 345,02 493,76 660,07 
(1)+0.5Mg 1,70 107,47 230,87 362,08 497,92 641,89 

 )()( 0

oo TSTS  кҶ/(кг · К)  барои хӯлаҳо 

(1)+0.5Li 0.0074 0.3494 0.6192 0.8499 1.0558 1.2428 
(1)+0.5Ве 0,0063 0,3010 0,5498 0,7842 1,0131 1,2349 
(1)+0.5Mg 0,0057 0,3082 0,5831 0,8222 1,0315 1,2236 

[𝐺0(𝑇) − 𝐺0(𝑇0)], кҶ/кг барои хӯлаҳо 

(1)+0.5Li -0.187 -25.20 -74.98 -145.63 -234.92 -340.96 

(1)+0.5Ве -0.006 -15.992 -58.735 -125.496 -215.401 -327.883 
(1)+0.5Mg -0.005 -15.831 -60.696 -131.250 -224.139 -336.975 

 
Ин гуна вобастагӣ ҳамчунин барои хӯлаи АЖ2.18 бо қалъагӣ, сурб ва 

висмут низ хос аст (ҷадвали 12). 
 

Ҷадвали 12 - Вобастагии энталпия (кҶ/мол), энтропия (кҶ/(мол·К)) ва 
энергияи Гиббс (кҶ/мол) аз ҳарорат барои хӯлаҳои АЖ2.18 Sn (Pb, Bi) 

 

Таркиби хӯлаҳо 
Т, К 

300 400 500 600 700 800 

Энталпия 

АЖ2.18+0.5Sn 1.6800 95.5682 195.2857 301.2487 414.2529 535.4731 
АЖ2.18+0.5Pb 2.5583 85.8099 173.3462 265.1260 361.8104 464.7624 

АЖ2.18+0.5Bi 1.6402 92.4801 187.3955 286.3709 389.7712 498.3416 

Энтропия 

АЖ2.18+0.5Sn 0.0055 0.2753 0.4976 0.6908 0.8650 1.027 

АЖ2.18+0.5Pb 0.0050 0.2442 0.4393 0.6066 0.7555 0.8929 

АЖ2.18+0.5Bi 0.0055 0.2665 0.4782 0.6585 0.8178 0.9627 

Энергияи Гиббс 

АЖ2.18+0.5Sn -0.00642 -14.5656 -53.5217 -113.140 -191.054 -285.726 

АЖ2.18+0.5Pb -1,0574 -11,8662 -46,3288 -98,811 -167,034 -249,524 

АЖ2.18+0.5Bi -0,0051 -14,1299 -51,6830 -108,726 -182,685 -271,807 

 
Зимни боло рафтани ҳарорат бузургии гармиғунҷоиши хӯлаи АЖ2.18 

ва хӯлаҳо бо элементҳои гурӯҳҳои II-IV ҷадвали даврӣ, афзоиш меёбад. 
Элементҳои ҷавҳаронӣ дар ҳудуди зергурӯҳ ба таври гуногун ба 

тағйирёбии гармиғунҷоиши хӯлаи АЖ2.18-и аввалия дар фосилаи 
ҳароратҳои таҳқиқшудаи 300-800К (ҷадвали 13) таъсир мерасонанд. 
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Ҷадвали 13 – Вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиши хоси (Ҷ/(кг·К)) хӯлаи 

АЖ2.18, ки бо элементҳои гурӯҳҳои II-IV ҷадвали даврӣ ҷавҳаронида шудаанд 
 

Система 
Т, К 

300 400 500 600 700 800 

АЖ2.18 890.7 932.9 973.1 1015.0 1062.5 1119.5 

АЖ2.18+0.5Li 1020.3 1090.4 1126.3 1134.2 1141.2 1144.3 

АЖ2.18+0.5Ве 1002.1 1005.0 1090.4 1139.3 1158.0 1173.0 

АЖ2.18+0.5Mg 920.4 1070.3 1128.5 1134.4 1139.3 1151.2 

АЖ2.18+0.5In 905.0 936.4 975.8 1024.0 1067.5  

АЖ2.18+0.5Tl 897.1 928.3 967.4 1014.3 1054.4  

АЖ2.18+0.5Sn 887.0 929.1 969.2 1011.0 1058.3 1115.0 

АЖ2.18+0.5Pb 809.2 874.6 896.1 940.6 995.3 1067.2 

АЖ2.18+0.5Bi 887.0 929.1 969.2 1010.9 1058.3 1115.0 

АЖ2.18+0.5Y 1035.6 1267.0 939.5 976.6 1118.0  

АЖ2.18+0.5Gd 950.4 1420.0 980.3 1025.4 1280.2  

АЖ2.18+0.5Er 1020.0 1400.1 1150.3 1190.2 1350.0  
 

Умуман, хусусиятҳои гармофизикавӣ ва тағйироти термодинамикии 

функсияҳои хӯлаи АЖ2.18 бо элементҳои гурӯҳҳои II-IV ҷадвали даврӣ 
нишон дод, ки бо афзоиши ҳарорат бузургии гармиғунҷоиш, 

гармигузаронӣ, гармидиҳӣ, энталпия ва энтропияи хӯлаҳо боло меравад, 
энергияи Гиббс бошад коҳиш меёбад. 

 

БОБИ 3. ТАДҚИҚОТИ КИНЕТИКАИ ОКСИДШАВИИ ХӮЛАИ 

АЛЮМИНИИ АЖ2.18 БО ЭЛЕМЕНТҲОИ ГУРӮҲИ II-IV  

ҶАДВАЛИ ДАВРӢ 
 

Дар ин боб масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд: 
методикаи тадқиқи кинетикаи оксидшавии хӯлаҳо ва маҳсулоти 

оксидшавии онҳо; кинетикаи оксидшавии хӯлаи алюминий АЖ2.18 бо 
литий, бериллий ва магний; кинетикаи оксидшавии хӯлаи алюминий 
АЖ2.18 бо қалъагӣ, сурб ва висмут ва ҳамчунин бо элементҳои зергурӯҳи 
серий ва иттрий. 

Масъалаҳои таъсири мутақобилаи хӯлаҳои металӣ бо муҳитҳои 
гуногуни зараровар дар шароити ҳароратҳои баланд ҷанбаи хеле муҳим 

доранд, зеро аксари металҳо ё хӯлаҳои дар техника истифодашаванда зери 
таъсири вайроншавӣ аз сабаби зангзанӣ ё оксидшавӣ дар шароити 

ҳарорати баланд, қарор доранд. 
Хӯлаҳо барои анҷом додани тадқиқот дар тафдони навъи СШОЛ бо 

роҳи бевосита гудохта омехтани компонентҳо ба даст оварда шудааст. 
Баркашидани гудозаҳо дар тарозуҳои таҳлилии АРВ-200 бо дақиқияти 
0.1∙10-4 кг иҷро карда шудааст. Ба сифати объекти тадқиқот хӯлаи 

алюминий бо оҳан бо таркиби эвтектикии АЖ2.18 (%-вазн) бо Li, Be, Mg, 
Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er истифода бурда шудааст. 

Кинетикаи раванди оксидшавии металҳои сахт ва хӯлаҳои дар асоси 

онҳо омодашуда бо усули термогравиметрия таҳқиқ гардид, зимнан 
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дастгоҳе мавриди истифода қарор гирифт, ки нақшаи он дар расми 7 
оварда шудааст. 

 

Расми 7. Нақшаи дастгоҳ барои 

таҳқиқи кинетикаи оксидшавии 
металҳо ва хӯлаҳо: 1 - тафдони 

Тамман; 2 - ғилоф аз оксиди 
алюминий; 3 - найчаи газгузарон;   

4 – бӯта (тигел);  
5 - термопара (термопара);  

6 - сими платинӣ; 7 - сарпӯши 
обсардкун; 8 - потенсиометр;  

9 - об; 10 - катетометр; 11 - баллон; 
12 - фанар аз сими молибденӣ;       

13 - поя; 14 - сарпӯш; 15 - яхдон. 
 

Тағйири вазн аз рӯи кашиши чандир (пружина) бо истифода аз 
катетометри КМ-8 назорат мешуд. Дар озмоиш бӯтаҳои (тигел) аз окиси 

алюминий сохташуда мавриди истифода қарор гирифтанд, ки қутри онҳо 
18-20 мм ва баландиашон 25-26 мм аст. Бӯтаҳо пеш аз оғози кор дар 

Т=1273-1473 К дар муҳити оксидкунанда дар давоми 1,5 соат то вазни 
доимӣ обутоб дода шуданд. Сипас бӯтаи (4) бо хӯлаи таҳқиқшаванда ба 

минтақаи изотермии тафдон ҷой дода шуда, гармкунии хӯла бошад дар 
атмосфера давом дода шуд. Баъд аз итмоми озмоиш система сард карда 
шуд, бӯта бо муҳтавиёти намуна баркашида шуд, сипас сатҳи реаксионӣ 
муайян карда шуд. Ниҳоятан, парда (плёнка)-и оксидии пайдошударо бо 

эҳтиёт аз сатҳи намуна тарошида, бо усули спектроскопияи инфрасурх ва 
таҳлили рентгенофазавӣ таҳқиқ намудем. 

Барои таҳқиқи таъсири литий ба кинетикаи оксидшавии хӯлаи сахти 
АЖ2.18 силсилаи хӯлаҳои дорои литий аз 0,005 то 0,1%-вазн, синтез карда 

шуд. Таҳқиқот дар атмосфераи ҳаво дар ҳарорати 673,773 ва 873 К 
(расмҳои 8, 9) анҷом дода шуд. 

 

  
 

Расми 8 - Хаттҳои каҷи кинетикии оксидшавии хӯлаи АЖ2.18 (а)  

бо 0,005%-вазн, бо литий (б), дар ҳолати сахт. 
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Расми 9 - Хаттҳои каҷи кинетикии квадратикии оксидшавии  

хӯлаи АЖ2.18 бо 0,05 (а) ва 0,1 (б)%-вазн, бо литий, дар ҳолати сахт. 
 
Параметрҳои кинетикӣ ва энергетикии раванди оксидшавии хӯлаи 

АЖ2.18 бо литий дар ҷадвали 14 оварда шудааст. 
 

Ҷадвали 14 - Параметрҳои кинетикӣ ва энергетикии раванди 

оксидшавии хӯлаи АЖ2.18 бо литий, дар ҳолати сахт 
 

Миқдори литий дар 
хӯлаи АЖ2.18,%-вазн 

Ҳарорати 
оксидшавӣ, 

К 

Суръати ҳақиқии 
оксидшавӣ, 

К.10-4, кг∙м-2∙с-1 

Энергияи зоҳирии 
активатсияи 

оксидшавӣ, кҶ/мол 

0.0 
673К 2.10 

149.00 773К 2.70 
873К 3.62 

0.005 
673К 2.13 

132.54 773К 2.80 

873К 3.65 

0.01 
673К 2.18 

118.91 773К 2.96 
873К 3.80 

0.05 
673К 2.30 

102.28 773К 3.08 
873К 4.00 

0.1 
673К 2.53 

86.37 773К 3.50 
873К 4.50 

 

Чи тавре, ки аз ҷадвали 14 бармеояд, легиронидан бо литий энергияи 
зоҳирии активатсияи оксидшавии хӯлаҳоро коҳиш медиҳад. Суръати 
ҳақиқии оксидшавӣ дар ҳароратҳои яксон барои хӯлаи АЖ2.18, ки дорои 
0,005, 0,01, 0,05 ва 0,1%-вазн, бо литий, нисбат ба хӯлаи аввалияи АЖ2.18 
як каме зиёдтар аст. Парда (плёнка)-и оксидии пайдошуда дар марҳалаҳои 
аввал зоҳиран дорои хусусиятҳои кофии ҳифозатӣ намебошад, ки афзоиши 
суръати оксидшавии хӯлаҳо аз ҳарорат аз он шаҳодат медиҳад. Суръати 
ҳақиқии оксидшавӣ, ки аз рӯи хаттҳои расанда, ки аз ибтидои 
координатаҳо то каҷхатаҳои оксидшавӣ кашида шуда буданд, аз рӯи 
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формулаи K=g/s∙Δt барои хӯлаи дорои 0,1% литий ҳисоб карда шуда, 
баробари 2.53∙10-4ва 4.50∙10-4 кг∙м-2∙с-1 мутаносибан дар ҳароратҳои 673 ва 
873 К мебошад. Энергияи зоҳирии активатсияи оксидшавӣ, ки аз рӯи 
тангенси кунҷи нишеби вобастагии мустақими lgK-1/T ҳисоб карда 
шудааст, баробари 86,37 кҶ/мол (ҷадвали 15) мебошад. 

Каҷхатаҳои кинетикии квадратикии оксидшавии хӯлаи АЖ2.18 бо 
0,05 ва 0,1%-вазн, литий дар координатаҳои (g/s)2-t дар расми 9 оварда 
шудаанд. Ростхатта набудани хусусияти каҷхатаҳо дар бораи 
ғайрипараболии будани механизми оксидшавии хӯлаҳо шаҳодат медиҳад 
(ҷадвали 16). 

Натиҷаҳои коркарди математикии хаткаҷхатаҳои квадратикии 
оксидшавии хӯлаҳои системаи AЖ2.18-Li дар ҷадвали 15 оварда шудаанд. 
Чи тавре, ки аз полиномаҳо бармеояд ин аз механизми гиперболии 
оксидшавии хӯлаҳо дар ҳолати сахт шаҳодат медиҳанд. 

Изохронҳои оксидшавии хӯлаҳо ҳангоми 10 ва 20 дақиқаи оксидшавӣ 
ва ҳарорати 673К дар расми 10 инъикос ёфтаанд. Аён аст, ки бо афзоиши 
миқдори литий вазнин шудани хӯлаҳо ба назар расида, нишондиҳандаи 
энергияи зоҳирии активатсия бошад кам мешавад. 

 
Ҷадвали 15 - Натиҷаҳои коркарди математикии каҷхатаҳои 

оксидшавии хӯлаи АЖ2.18 бо литий, дар ҳолати сахт 
 

Миқдори 
литий дар 

хӯлаи 
АЖ2.18, 
%-вазн 

Ҳарорати 
оксидшавӣ, 

К 
Полиномҳои каҷхатаҳои оксидшавии хӯлаҳо 

Коэффитсиенти 
коррелятсия 

R2,% 

0.0 
673К 
773К 
873К 

y = - 4E-06x5 + 0.000x4 – 0.005x3 + 0.049x2 + 0.493x 
y =- 5E-06x5 + 0.000x4 – 0.005x3 + 0.034x2 + 0.794x 
y =- 4E-06x5 + 0.000x4 – 0.004x3 – 0.003x2 + 1.267x 

0.999 
0.999 
0.999 

0.01 
673К 
773К 
873К 

y =- 4E-06x5 + 0.000x4 – 0.005x3 + 0.029x2 + 0.711x 
y =- 2E-06x5 + 0.000x4 – 0.002x3 – 0.022x2 + 1.23x 
y =- 2E-06x5 + 6E-05x4 + 0.000x3 – 0.071x2 + 1.780x 

0.999 
0.999 
0.999 

0.1 
673К 
773К 
873К 

y =- 2E-06x5 + 0.000x4 – 0.004x3 + 0.030x2 + 0.712x 
y =- 9E-07x5 + 5E-05x4 – 0.000x3 – 0.032x2 + 1.270x 
y = -4E-07x5 - 5E-05x4 + 0.002x3 – 0.095x2 + 1.924x 

0.999 
0.999 
0.999 

 
Ҷадвали 16 - Миқдорҳои энергияи зоҳирии активатсияи хӯлаҳои АЖ2.18 -

Li(Be, Mg), ки дорои 0,5%-вазн, компоненти ҷавҳаронӣ мебошанд  
 
 

Миқдори Li, Be, Mg,  
%-вазн 

Система 
0,0 0,005 0,01 0,05 0,1 0,5 

АЖ2.18%Fe-Li 149,00 132,54 118,91 102,28 86,37 - 
АЖ2.18%Fe-Be 149,00 154,98 162,88 169,67 177,63 189,00 

АЖ2.18%Fe-Mg 149,00 128,33 114,93 105,38 95,79 84,28 
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Расми 10 - Изохронҳои оксидшавии 
хӯлаи АЖ2.18 бо литий дар ҳарорати 

673К 

 
Расми 11 - Вобастагии lgK ба 1/T барои 

хӯлаи AЖ2.18, (1) бо литий,%-вазн: 
0.005(2); 0.01 (3); 0.05 (4); 0.1 (5). 

 

Вобастагии lgKба 1/T барои хӯлаи АЖ2.18-и модифитсиронидашуда 

бо литий, ки дар расми 11 инъикос ёфтааст, нишон медиҳад, ки бо афзоиши 
ҳарорат суръати оксидшавӣ боло меравад ва ин вобастагӣ хосияти 

ростхаттӣ дорад. Каҷхатаҳое, ки ба хӯлаҳо бо литий марбут ҳастанд, 
болотар аз каҷхатаи хӯлаи аввалияи АЖ2.18 қарор доранд. 

Чи тавре, ки маълум аст, раванди оксидшавии хӯлаҳо бо ҷараёни 
диффузия, яъне омехташавии ҷузъҳои он аз тариқи парда (плёнка)-и оксидӣ 
муайян карда мешавад. Зимнан, ғанисозии қабатҳои дохилии оксид бо 

қисматҳои тадриҷан омехташаванда мушоҳида мегардад. Ҳамаи ин ба 
таври куллӣ кинетикаи равандро тағйир медиҳад. Оксидҳои компонентҳои 

ҷавҳаронӣ бо дохил шудан ба таркиби оксидҳои алюминий, диффузияи 
ионҳои алюминийро мушкил ё осонтар мегардонанд ва бо ҳамин роҳ 
раванди умумии оксидшавиро суст мекунанд ё метезонанд. 

Бо тарзи монанд кинетикаи раванди оксидшавии хӯлаи АЖ2.18% бо 
элементҳои гурӯҳҳои II-IV ҷадвали даврӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифт. 

Сабаби афзоиши раванди оксидшавӣ бо дохил шудани оксиген ҳангоми 
ворид намудани компонентҳои ҷавҳаронӣ ба хӯлаи АЖ2.18 ва ташкил 
шудани пардаи сатҳии мустаҳкам то ба анҷом расидани пайдошавии парда 

(плёнка)-и сатҳии хӯлаҳо мутобиқи ҳодисаҳои диффузионӣ ва кинетикӣ 
мебошад (ҷадвали 17). 

Маҳсулоти оксидшавие, ки ҳангоми оксидшавии хӯлаи АЖ2.18-и бо 
индий ҷавҳаронида шудааст, дар ҷадвали 18 оварда шудаанд, тибқи СКИ 
(спектроскопияи инфрасурх). 
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Ҷадвали 17 - Таркиби фазавии маҳсулоти оксидшавии  

хӯлаи АЖ2.18 бо галлий 
 

Миқдори галлий дар хӯла,%-вазн Таркиби фазавии маҳсулоти оксидшавии хӯлаҳо 

0.005 α-Al2O3т.р. 

0.01 α-Al2O3т.р. 

0.05 α-Al2O3т.р. 

0.1 α-Al2O3т.р. 

0.5 α-Al2O3т.р. 

1.0 α-Al2O3т.р.+Ga2O3т.р. 
 

Ҷадвали 18 - Маҳсулоти оксидшавии хӯлаи АЖ2.18, ки бо индий 

ҷавҳаронида шудааст, тибқи СКИ (спектроскопияи инфрасурх) 
 

Миқдори индий дар 
хӯла,%-вазн 

Басомади спектрҳои 
инфрасурх, см-1 

Таркибии фазавии 
маҳсулоти оксидшавӣ 

0.005 465, 470, 520, 799, 1100 α-Al2O3т.р. 

0.01 470, 520, 610, 650, 1100 α-Al2O3т.р. 

0.05 465, 470, 610, 1090 α-Al2O3т.р. 

0.1 520, 610, 799, 1090 α-Al2O3т.р. 

0.5 
465, 470, 650, 1090 
540, 670, 780, 1150 

α-Al2O3 
In2O3 

1.0 
610, 650, 799, 1090 
670, 780, 1150, 1270 

α-Al2O3 
In2O3 

 
Натиҷаҳои таҳлили рентгенофазавии (ТРФ) маҳсулоти оксидшавии 

хӯлаи АЖ2.18, ки бо таллий ҷавҳаронида шудааст, дар ҷадвали 19 оварда 
шудаанд. 

 

Ҷадвали 19 - Таркиби фазавии маҳсулоти оксидшавии хӯлаи АЖ2.18,  
ки бо таллий ҷавҳаронида шудаанд 

 

Миқдори таллий дар хӯла,%-
вазн 

Таркиби фазавии маҳсулоти оксидшавии 
хӯлаҳо 

0.005 α-Al2O3т.р. 
0.01 α-Al2O3т.р. 
0.05 α-Al2O3т.р. 
0.1 α-Al2O3т.р. 
0.5 α-Al2O3т.р. +Tl2O3т.р. 
1.0 α-Al2O3т.р.+Tl2O3т.р. 

 

Чи тавре, ки маълум аст, иттилооти пурарзиш оиди механизми 
оксидшавии хӯлаҳоро бо таҳқиқ намудани пардаҳои оксидие, ки ҳангоми 
оксидшавӣ пайдо мешаванд, метавон дарёфт намуд. Пардаҳо (плёнкаҳо)-и 
оксидие, ки ҳангоми оксидшавии хӯлаҳо пайдо мешаванд, бо усулҳои 
спектроскопияи инфрасурх тавассути инфрактометри UR-20 ва РФА ба 
воситаи дастгоҳи ДРОН-2.0 таҳқиқ гардиданд. Зимнан афканишоти Cu- Kα 

мавриди истифода қарор гирифт. Дар спектрҳои инфрасурхи оксидҳои 
оксидшавии хӯлаҳо асосан хаттҳои фурубарӣ ҳангоми 590-630 см-1 

мушоҳида гардид, ки ба γ-Al2O3 марбут ҳастанд. Илова бар ин, хаттҳои 
алоҳидаи фурубарӣ ошкор гардиданд, ки ба оксиди оҳани Fe2O3 марбут 
дода шуданд. Мавриди қайд аст, ки аз сабаби ба миқдори кам будани 
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миқдори ками ҷавҳаронии элементҳои литий, бериллий ва магний (ҳадди 
максималӣ 0,5.%-вазн), оксидҳои онҳо ошкор нагардид. 

Ҷиҳати муайян намудани қонунияти афзоиши парда (плёнка)-и 
оксидӣ бо роҳи таҳлилӣ каҷхатаҳои квадратикии раванди оксидшавии 
хӯлаи АЖ2.18, ки дар таркибаш сурб ва висмут дорад, мавриди коркард 
қарор гирифтанд. 

Дар асоси расми 12 метавон дар бораи вобастагии логарифмии lgK ба 
l/T қазоват намуд, ки ба хӯлаи АЖ2.18 дорои 0,005; 0,05; 0,1; 0,5%-вазн, 
сурб марбут аст, ки бо муодилаи хатти рост тавсиф мегардад. 

 
 

Расми 12 - Вобастагии lgK аз l/T барои хӯлаи АЖ2.18 (1), ки бо сурби%-
вазн: 0.005 (2); 0.05 (3); 0.1 (4); 0.5(5) ҷавҳаронида шудааст. 

 

Таҳқиқи вобастагии ғайрихаттии (g/s)2- t оксидшавии хӯлаи АЖ2.18 
бо иловаи қалъагӣ, сурб ва висмут нишон медиҳад, ки каҷхатаҳои 
кинетикии оксидшавӣ ростхатт нестанд ва раванди оксидшавии хӯлаҳо 
танҳо ба қонуни гиперболӣ тобеъ мебошад. Дар ин бора натиҷаҳои 
коркарди каҷхатаҳои квадратикии оксидшавии хӯлаҳо, ки дар ҷадвали 20 
дар мисоли хӯлаи АЖ2.18 бо иловаи 0.1 и 0,5%-вазн, Pb и Bi оварда 
шудаанд, далолат медиҳанд. 

 

Ҷадвали 20 - Натиҷаҳои коркарди каҷхатаҳои оксидшавии хӯлаи 
АЖ2.18, бо сурб ва висмут дар ҳолати сахт ҷавҳаронида шудаанд 

 

Миқдори Pb ва 
Bi дар хӯлаи 

АЖ2.18, мас.% 

Ҳарорати 
оксидшавӣ, 

К 

Полиномаҳои каҷхати оксидшавии хӯлаҳо 
Коэффитсиенти 

коррелятсия, 
R,,% 

0.0 
673 
773 
873 

y= -7E-06x4 - 0,0005x3 + 0,0116x2 - 0,0313x 
y= -8E-06x4 - 0,0006x3 + 0,0142x2 - 0,0344x 
y= -9E-06x4 - 0,0007x3 + 0,0163x2 - 0,0304x 

0.993 
0.994 
0.997 

0.1Pb 
673 
773 
873 

y= -3E-06x4 - 0,0002x3 + 0,0042x2 - 0,0015x 
y= -5E-06x4 - 0,0003x3 + 0,0055x2 + 0,0045x 
y= -6E-06x4 - 0,0004x3 + 0,0081x2 + 0,0034x 

0,968 
0,969 
0,991 

0.5Pb 
673 
773 
873 

y= -3E-06x4 - 0,0002x3 + 0,0028x2 + 0,0088x 
y= -4E-06x4 - 0,0003x3 + 0,0047x2 + 0,0078x 
y= -6E-06x4 - 0,0004x3 + 0,0077x2 + 0,0029x 

0,961 
0,970 
0,990 

0.1 Bi 
673 
773 
873 

y=-2E-05x4 - 0,0011x3 + 0,0225x2 - 0,0385x 
y =-3E-05x4 - 0,002x3 + 0,0406x2 - 0,0755x 
y =-3E-05x4 - 0,0022x3 + 0,0452x2 - 0,055x 

0,984 
0,991 
0,993 

0.5 Bi 
673 
773 
873 

y = -3E-05x4 - 0,002x3 + 0,0416x2 - 0,0745x 
y=-3E-05x4 - 0,0026x3 + 0,0567x2 - 0,1249x 
y = -4E-05x4 - 0,003x3 + 0,0623x2 - 0,0691x 

0,990 
0,996 
0,997 
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Дар ҷадвали 21 натиҷаҳои ҷамъбасти бузургиҳои энергияи зоҳирии 

активатсияи раванди оксидшавии хӯлаи АЖ2.18 бо иловаи қалъагӣ, сурб 
ва висмут бо миқдорҳои гуногуни ғилзат инъикос гардидаанд. Бояд зикр 

кард, ки хӯлаҳое, ки бо қалъагӣ ҷавҳаронида шудаанд, дорои зиёдтарин 
энергияи зоҳирии активатсия мебошанд. 

 

Ҷадвали 21 - Вобастагии энергияи зоҳирии активатсияи раванди 

оксидшавии хӯлаи АЖ2.18, ки бо Sn, Pb ва Bi дар ҳолати сахт ҷавҳаронида 
шудаааст 

 
Миқдори Sn, Pb ва 

Bi дар хӯлаи АЖ2.18, 
%-вазн 

Система 

 
0,005 

 
0,05 

 
0,1 

 
0,5 

АЖ2.18 +Sn 57.3 59.8 61.0 63.1 
АЖ2.18 +Pb 31.8 38.2 47.8 54.3 
АЖ2.18 +Bi 61.4 74.8 46.4 38.2 

 

 
Дар асоси натиҷаҳои спектрҳои инфрасурхи маҳсулоти оксидшавии 

хӯлаҳое, ки дар ҷадвали 22 оварда шудаанд, метавон ба чунин хулоса омад, 

ки маҳсулоти оксидшавии хӯлаҳои системаи АЖ2.18+Bi аксаран дорои 

фазаи -Al2O3 мебошанд, ки метавонад мавҷудияти басомадҳои фурубари 

дар хаттҳои 427, 465, 500, 615, 650, 775, 1100 см-1  собит намоянд. 
 

 

Ҷадвали 22 - Таркиби фазавии маҳсули оксидшавии хӯлаи АЖ2.18  
бо висмут 

 

Миқдори висмут 

дар хӯла,%-вазн 
Басомадҳои спектрҳои инфрасурх, см-1 

Таркиби фазавии маҳсули 

оксидшавии хӯлаҳо тибқи 

маълумоти таҳлили 

рентгенофазавӣ 

0.0 465, 505, 670, 775, 1095 -Al2O3 

0.05 465, 615, 750, 1100, 700 -Al2O3 

0.3 460, 610, 650, 1100, 700 -Al2O3 

0.6 460, 610, 1100 -Al2O3 

1.0 460, 600, 1100 -Al2O3 
 

Дар ҷадвали 23 бузургиҳои энергияи зоҳирии активатсияи раванди 
оксидшавии хӯлаи АЖ2.18, ки бо элементҳои ғилзати гуногуни гурӯҳҳои II-

IV ҷадвали даврӣ ҷавҳаронида шуданд, ҷамъбаст гардидаанд. 
Ҳамин тариқ, дар натиҷаи тадқиқоти кинетикаи оксидшавии хӯлаи 

АЖ2.18Fe, ки бо элементҳои гурӯҳҳои II-IV ҷадвали даврӣ дар ҳолати сахт 
ҷавҳаронида шудааст, қонуниятҳои зерини тағйироти хусусиятҳои 
кинетикӣ ва энергетикии раванди оксидшавӣ муайян карда шуд: муайян 

гардид, ки оксидшавии хӯлаҳо тобеи қонунҳои параболӣ ва гиперболӣ бо 
суръати ҳақиқии оксидшавии тартиби 10-4 кг∙м-2∙сек-1 мебошад; муайян 
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карда шуд, ки камтарин нишондиҳандаи суръати оксидшавиро хӯлаи 

АЖ2.18Fe бо элементҳои зергурӯҳи иттрий доро мебошад, нишондиҳандаи 
максималӣ бошад дар хӯлаҳои бо қалъагӣ ва висмут ҷавҳаронида 

мушоҳида гардид. Хӯлаи АЖ2.18 бо элементҳои зергурӯҳи галлий ва серий 
мавқеияти мобайниро ишғол мекунанд. 

 

Ҷадвали 23 - Вобастагии энергияи зоҳирии активатсияи раванди 
оксидшавии хӯлаи АЖ2.18 бо элементҳои гурӯҳҳои II-IV ҷадвали даврӣ 

 

Миқдори элементҳо 

дар хӯла,%-вазн 

Система 

- 0.005 0.01 0.05 0.1 0.5 

АЖ2.18%Fe-Li 

149.0 

132.5 118.9 102.3 86.4 - 

АЖ2.18%Fe-Be 154.9 162.8 169.6 177.6 189,00 

АЖ2.18%Fe-Mg 128.3 114.9 105.4 95.8 84,28 

АЖ2.18%Fe-Ga 131.9 117.3 103.9 103.9 79.37 

АЖ2.18%Fe-In 135.4 115.3 95.7 95.7 76.4 

АЖ2.18%Fe-Tl 132.3 123.2 95.0 95.0 76.2 

Al2.18% Fe-Sn - - 59.8 61.0 63.1 

Al2.18% Fe-Pb - - 38.2 47.8 54.3 

Al2.18% Fe-Bi - - 74.8 46.4 38.2 

АЖ2.18%Fe-Y - - 255.5 318.8 340.1 

 
 

БОБИ 4. ТАДҚИҚИ РАФТОРИ ЗАНГЗАНӢ-ЭЛЕКТРОХИМИЯВИИ 

ХӮЛАИ АЛЮМИНИИ АЖ2.18 БО ЭЛЕМЕНТҲОИ ГУРӮҲҲОИ II-IV 

ҶАДВАЛИ ДАВРӢ ДАР МУҲИТИ ЭЛЕКТРОЛИТИ NaCl 
 

Дар ин боб масъалаҳои зерин мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд: 
методикаҳои тадқиқи хусусиятҳои электрохимиявии хӯлаҳо; рафтори 
анодии хӯлаи алюминии АЖ2.18 бо литий, бериллий ва магний дар муҳити 
электролити NaCl; таъсири элементҳои зергурӯҳи галлий ба рафтори 
зангзанӣ-элетрохимиявии хӯлаи алюминии АЖ2.18 дар муҳити NaCl; 
рафтори зангзанӣ-электрохимиявии хӯлаи алюминии АЖ2.18, ки бо 
қалъагӣ, сурб ва висмут ҷавҳаронида шудааст, дар муҳити электролити 
NaCl; таъсири элементҳои зергурӯҳи иттрий ба рафтори зангзанӣ-
электрохимиявии хӯлаи алюминии АЖ2.18 дар муҳити электролити NaCl. 

Аз хӯлаҳои ҳосилнамуда гудохта ба қолиби рехтагарии графитӣ рехта 
шуда намунаҳои силиндрӣ бо қутри 8 мм ва дарозиашон 140 мм ҳосил 
карда шуд. Қисмати ғайрикории намунаҳо ба воситаи қатрон (омехтаи 50% 
канифол ва 50% парафин) изолятсия карда шуд. Сатҳи корӣ нӯги электрод 
муай карда шудааст. Қабл аз ғӯтонидани намуна ба маҳлули корӣ қисмати 
нӯги он ба воситаи коғази сунбода тоза, сайқал ва беравған карда шуда, 
бодиққат бо спирт шуста шуда, сипас ба маҳлули электролити NaCl 
андохта шуд. Ҳарорати маҳлул дар ҳавзак (ячейка) бо истифода аз 
термостати MLШ-8 ба мизони доимӣ - 200С нигоҳ дошта шуд. 



32 
 

Барои таҳқиқи хосиятҳои электрохимиявии хӯлаҳои сегона усули 
зерини тадқиқот мавриди истифода қарор гирифт. Озмоиши электро-
химиявии намунаҳо бо усули потенсиостатикӣ дар реҷаи потенсио-
динамикӣ дар потенсиостати ПИ-50-1.1 бо суръати тобиши потенсиал 2 
мВ/с, дар муҳити электролити NaCl гузаронида шуд. Ба сифати электроди 
таҳқиқотӣ-муқоисавӣ электроди хлорию нуқрагӣ ва ҳамчун ёрирасон – 
платинагӣ хизмат расонид. 

Намунаҳоро ба усули потенсиодинамикӣ дар самти мусбӣ аз 
потенсиал поляризатсия намуда, ҳангоми ғӯтонидан то афзоиши шадиди 
ҷараён дар натиҷаи питтингҳосилшавӣ муқаррар карда мешаванд. Сипас 
намунаҳо дар самти муқобил поляризатсия намуда ва аз рӯи бурида 
гузаштани каҷхатаҳои бузургии потенсиали репассиватсия муайян карда 
шуд. Баъдан аз рӯи минтақаҳои катодӣ то қимати потенсиали -1,1В барои 
дур намудани пардаҳо (плёнкаҳо) - оксидӣ аз сатҳи электрод дар натиҷаи 
ишқоришавӣ дар назди сатҳи электрод ҳаракт карда шуд. Ниҳоятан, 
намунаҳо аз нав дар самти мусбат поляритзатсия карда шуда аз рӯи 
хакаҷхатаи анодӣ параметрҳои асосии электрохимиявӣ муайян карда 
шуданд. 

Ҳамин тариқ, аз каҷхатаҳои ҳосилкардашудаи поляризатсионӣ, 
характеристикаҳои асосии электрохимиявии хӯлаҳо: потенсиали питтинг-
ҳосилкунӣ (Еп.о.), потенсиал ва ҷараёни зангзанӣ (Екор.ваiкор.) муайян карда 
шуд. Потенсиали репассиватсия (Ер.п.), ба таври графики ба мисли 
қатшавии якум дар самти бозгашти каҷхатаи анодӣ ё ин, ки ба мисли 
буриши хати рост ва ҳаракати баргашт муайн карда шуд. Ҳисоби ҷараёни 
зангзанӣ ҳамчун характеристикаи асосии раванди зангзанӣ аз рӯи 
каҷхатаҳои катодӣ бо назардошти моилии таффели Вк = 0,12 В ба роҳ 
монда шуд, аз сабаби он, ки дар муҳити нейтралии раванди питтинг-
ҳосилкунӣ зангзании алюминий ва хӯлаҳои он аз рӯи реаксияи катодии 
ионизатсиякунии оксиген назорат карда мешавад. Суръати зангзанӣ дар 
навбати худ функсияи ҷараёни зангзанӣ мебошад тибқи ибораи зерин 
ҳисоб карда мешавад: 

 

К = iкор.∙ к, 
 

ки дар ин ҷо к = 0.335 г/А∙соат барои алюминий аст. 
Натиҷаҳои тадқиқот дар мисоли хӯлаҳои дорои Li, Be ва Mg дар 

ҷадвали 24 оварда шудаанд ва шаҳодат аз он медиҳанд, ки дар аввалин 
дақиқаҳои ғӯтонидани хӯла ба маҳлули электролити NaCl ҷойивазкунии 
шадиди потенсиали зангзании озод ба қисмати мусбат ҳаракат мекунад. 
Дар хӯлаҳои дорои литий устуворшавии потенсиали зангзании озод дар 
муддати 30-40 дақиқа мушоҳида мешавад. Динамикаи тағйироти 
потенсиали зангзании озод дар муҳити электролити NaCl бо ғилзатҳои 
гуногун яксону баробар аст. 

Тадқиқот нишон медиҳад, ки илова намудани литий, бериллий ва 

магний дар ҳудуди 0.005-0.5%-вазн, ба ҷойивазкунии потенсиали зангзании 
озод ба қисмати мусбат чӣ дар муҳити NaCl-и 3% ва чӣ дар муҳитҳои NaCl-
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и 0.3% ва 0.03% мусоидат мекунад. Зимнан потенсиалҳои питтинг-

ҳосилкунӣ ва репассиватсия ҳамчунин ба қисмати мусбати нишондиҳан-
даҳо ҷой иваз мекунанд (ҷадвали 24). 

 
 

Ҷадвали 24 - Потенсиалҳо (э.н.х.)-и зангзании озод (-Езанг.оз.., В) ва ташкили 
ковокиҳо ё питтингҳо (-Ет.к., В) дар хӯлаҳои системаҳои AЖ2.18-Li, (Be, 

Mg), дар муҳити электролити NaCl 
 

Муҳит 
NaCl, 
мас.% 

МиқдориLi, Be, 
Mgдар хӯла, 

AЖ2.18, мас.% 

Хӯлаҳо бо Li Хӯлаҳо бо Be Хӯлаҳо бо Mg 

-Езанг.оз. -Ет.к. -Езанг.оз. -Ет.к. -Езанг.оз. -Ет.к. 

0.03 

- 
0.005 
0.01 
0.05 
0.1 
0.5 

0.680 
0.658 
0.640 
0.580 
0.545 

- 

0.500 
0.480 
0.465 
0.440 
0.439 

- 

0.680 
0.680 
0.650 
0.630 
0.600 
0.588 

0.500 
0.510 
0.500 
0.480 
0.460 
0.450 

0.680 
0.620 
0.600 
0.530 
0.500 
0,484 

0.500 
0.480 
0.460 
0.450 
0.420 
0,400 

0.3 

- 
0.005 
0.01 
0.05 
0.1 
0.5 

0.712 
0.672 
0.660 
0.648 
0.560 

- 

0.520 
0.510 
0.500 
0.500 
0.470 

- 

0.712 
0.720 
0.680 
0.657 
0.633 
0.620 

0.520 
0.520 
0.515 
0.500 
0.500 
0.480 

0.712 
0.650 
0.610 
0.580 
0.540 
0.518 

0.520 
0.510 
0.480 
0.460 
0.450 
0.444 

3.0 

- 
0.005 
0.01 
0.05 
0.1 
0.5 

0.735 
0.690 
0.682 
0.655 
0.576 

- 

0.585 
0.585 
0.540 
0.520 
0.500 

- 

0.735 
0.790 
0.770 
0.720 
0.700 
0.684 

0.585 
0.540 
0.525 
0.510 
0.510 
0.500 

0.735 
0.680 
0.620 
0.600 
0.560 
0,533 

0.585 
0.550 
0.540 
0.520 
0.500 
0.500 

 
Шохаҳои анодии каҷхатаҳои потенсиодинамикии хӯлаи АЖ2.18 бо 

литий, бериллий ва магний дар муҳити NaCl-и 3% (расми 13) нишон 

медиҳанд, ки каҷхатаҳои мазкур барои хӯлаҳо мавқеиятҳое доранд, ки дар 
самти чаптар аз каҷхатаи хӯлаи АЖ2.18 қарор доранд. Зимнан, бузургии 
суръати зангзании хӯлаҳо нисбат ба хӯлаҳои аввалия дар муҳитҳои 

таҳқиқшуда хеле камтар аст. 
Бузургиҳои зичии ҷараён ва суръати зангзании хӯлаи АЖ2.18 бо 

литий, магний ва бериллий бо афзудани ионҳои хлорид боло мераванд. 
Ҳангоми гузариш аз хӯлаҳои дорои литий ба хӯлаҳои дорои бериллий ва 

магний афзоиши суръати зангзанӣ мушоҳида мешавад, ки бо хусусиятҳои 
металҳои хӯла дар иртиботи мутақобила қарор дорад. 

Хӯлаҳои таҳқиқшудаи системаҳои АЖ2.18 – Pb (Sn, Bi), бо доштани 
потенсиали зангзании 0.735÷0.820В, бо ҷойивазкунии ҳифозатии потенсиал 
– 0.820В тавсиф карда мешаванд, ки комилан метавонанд 90-95% дараҷаи 

ҳифозати маснуоти фӯлодиро аз зангзанӣ таъмин намоянд (ҷадвали 25). 
 



34 
 

 

  

 

 

 
 
 

Расми 13 - Шохаҳои анодии 
каҷхатаҳои потенсиодинамикии 

(2мВ/с) хӯлаи АЖ2.18 (1), ки дорои 
литий (а), бериллий (б) ва магний 

(в) аст,мас.%: 0.005 (2); 0.01(3); 0.05 
(4); 0,1 (5); 0.5 (6), дар муҳити 

электролити NaCl-и 3%. 
 
 

 

 

Ҷадвали 25 - Характеристикаи зангзанӣ-электрохимиявии хӯлаи АЖ2.18Fe, 
ки бо қалъагӣ, сурб ва висмут дар муҳити NaCl-и 3% ҷавҳаронида шудааст 

 
 

Миқдори ҷавҳаронии 
хӯлаи АЖ2.18,%-вазн 

Потенсиалҳои электрохимиявии, В(э.н.х.) Суръати зангзанӣ 

-Езанг. озод -Езанг. -Ет.к. -Ер.п. 

Iзанг.∙102 К∙103 

А/м2 г/м2∙соат 

0.0 
0.005Sn 
0.05Sn 
0.1Sn 
0.5Sn 

0.735 
0.970 
0.960 
0.950 
0.915 

1.014 
1.035 
1.030 
1.226 
1.256 

0.580 
0.650 
0.630 
0.640 
0.660 

0.620 
0.730 
0.720 
0.725 
0.740 

0.017 
0.013 
0.012 
0.045 
0.047 

5.70 
4.35 
4.02 
15.07 
15.74 

0.005 Pb 
0.05 Pb 
0.10 Pb 
0.50 Pb 

0.918 
0.890 
0.860 
0.820 

1.010 
1.014 
1.086 
1.124 

0.650 
0.640 
0.660 
0.675 

0.720 
0.730 
0.740 
0.750 

0.014 
0.015 
0.028 
0.032 

4.69 
5.03 
9.38 
10.72 

0.005 Bi 
0.05 Bi 
0.1 Bi 
0.5 Bi 

0.890 
0.880 
0.864 
0.830 

1.020 
1.050 
1.100 
1.160 

0.650 
0.660 
0.680 
0.684 

0.720 
0.740 
0.740 
0.760 

0.016 
0.014 
0.023 
0.030 

5.36 
4.69 
7.70 
10.05 
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Дар ҷадвали 26 ба шакли ҷамъбастӣ нишондиҳандаҳои суръати 
зангзании хӯлаи алюминии АЖ2.18, ки бо элементҳои гурӯҳи II-IV ҷадвали 
даврӣ дар муҳити электролити NaCl-и 0,03% ва 3% ҷавҳаронида шудааст, 
оварда шудаанд. 

Ҷадвали 26 - Вобастагии муқоисавии суръати зангзании хӯлаи 
алюминии АЖ2.18Fe ба муҳтавои элементҳои гурӯҳи II-IV ҷадвали даврӣ 

дар муҳити электролити NaCl 
 

Элементҳои 
ҷавҳаронии 

хӯлаи АЖ2.18,%-
вазн 

Суръати зангзанӣ (К∙103, г∙м–2∙ч–1) 

0.03% NaCl 3% NaCl 

Миқдори элементҳои ҷавҳаронӣ,%-вазн 

Аввалия 0.01 0.05 0.1 0.5 
Аввали

я 0.01 0.05 0.1 0.5 

- 3.10 - - - - 5.70 - - - - 

Li - 2.5 2.2 1.8 1.6 - 3.2 3.0 2.5 2.3 

Be - 0.74 0.69 0.62 0.60 - 3.22 2.81 2.55 2.35 

Mg - 2.28 2.01 1.74 1.67 - 2.68 2.28 1.87 1.77 

Ga - 4.02 3.69 2.68 2.01 - 5.69 4.69 4.02 3.35 

In - 5.36 4.36 3.35 2.35 - 6.03 5.36 4.69 4.02 

Tl - 4.02 3.35 2.68 2.01 - 5.70 5.03 4.36 3.69 

Sn - - - - - - 4.35 4.02 15.1 15.7 

Pb - - - - - - 4.69 5.03 9.38 10.7 

Bi - - - - - - 5.36 4.69 7.70 10.1 

Y - - - - - - 10.1 8.4 8.4 11.7 

Gd - - - - - - 3.4 5.0 7.4 11.4 

Er - - - - - - 6.0 8.4 10.1 12.1 
 

Таҳлили натиҷаҳо далолат аз он медиҳанд, ки суръати зангзании 
хӯлаи аввалияи АЖ2.18Fe ба андозаи афзоиш ёфтани ғилзати қисматҳои 
ҷавҳаронӣ то 0,5%-вазн, коҳиш меёбад, ба истиснои элементҳои зергурӯҳи 
иттрий, ки суръати зангзании хӯлаи алюминии АЖ2.18-ро каме боло 
мебаранд. 

Дар асоси тадқиқоти анҷомдодашуда метавон ба чунин хулоса омад, 

ки қонуниятҳои муқарраршударо метавон зимни дар асоси алюминии 
навъи пасти бесифат ҳосил намудани таркиби нави хӯлаҳо барои эҳтиёҷоту 
ниёзмандиҳои технологияи ҳифозати зиддизангзанӣ мавриди истифода 

қарор дод. 
 

ХУЛОСАҲО 

1. Дар асоси таҳлили дифференсиалӣ-ҳароратӣ дар хӯлаҳои 
системаҳои Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd ва Al-Fe-Y бо роҳи озмоишӣ мавҷудияти 

пайвастҳои сегона: CeFe2Al10, CeFe2Al8, CeFe4Al8, NdFe2Al10, NdFe3.65Al8.35, 
YFe2Al10 и YFe5,5Al6,5 собит карда шуд. Муайян гардид, ки фазаҳои 

CeFe4Al8, CeFe2Al8 ва NdFe3.65Al8.35 дар ҳарорати 1570°С, 1050°С ва 1310°С 
ба таври конгруэнтӣ гудохта мешаванд, пайвастагиҳои CeFe2Al10, 

NdFe2Al10 ва YFe2Al10 бошанд мутаносибан дар ҳароратҳои 1080°С, 1200°С 
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ва 930°С ба таври инконгруэнтӣ гудохта мешаванд. Триангулятсия 

сингулярӣ анҷом дода шуда, тасвири сатҳи ликвидуси системаҳои сеҷузъии 
Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd ва Al-Fe-Y дар қисматҳои, ки дар он алюминий 

фаровон аст, сохта шуд. Буришҳои Al-CeFe2Al10, Al-NdFe2Al10 ва 
AlYFe2Al10 дар кунҷи алюминии системаҳои Al-Fe-Ce (Nd,Y) 
триангулятсиякунанда мебошанд. Зимнан мушаххасоти мувозинатҳои 

нонвариантии 18 зерсистемаи шабеҳи сеҷузъӣ муайян гардид [25-М, 28-М, 
32-33-М, 77-М, 80-М]. 

2. Дар реҷаҳои “сардкунӣ” ва “гармкунӣ” хусусиятҳои гармофизикӣ 

ва функсияҳои термодинамикии хӯлаи АЖ2.18 бо элементҳои гурӯҳҳои II-
IV ҷадвали даврӣ мавриди тадқиқ қарор гирифт. Ошкор гардид, ки дар 

реҷаи “сардкунӣ” зимни баррасии раванди гузариш аз хӯлаҳои бо литий ба 
хӯлаҳои бо магний, коэффитсиенти гармидиҳӣ ва гармиғунҷоиши онҳо 

коҳиш меёбад, баъдан ҳангоми гузариш ба хӯлаҳои бо бериллий тамоюли 
афзоиши хурд мушоҳида мешавад. Зимни баррасии ҳолати хӯлаҳои 
системаи Al-Fe-Sn (Pb, Bi) муайян гардид, ки дар раванди гузариш аз 
хӯлаҳои бо қалъагӣ ба хӯлаҳои бо сурб бузургиҳои гармиғунҷоиш ва 

коэффитсиенти гармидиҳӣ коҳиш меёбанд, баъдан ба хӯлаҳои бо висмут 
афзоиш меёбанд [29-М, 49-50-М, 54-55-М]. 

3. Натиҷаҳои тадқиқоти вобастагиҳои ҳароратии функсияҳои 

термодинамикии хӯлаи таҳқиқшавандаи АЖ2.18 бо баъзе элементҳои 
гурӯҳҳои II-IV ҷадвали даврӣ далолат аз он медиҳанд, ки дар раванди 

гузариш аз хӯлаҳои бо литий ба хӯлаҳои бо бериллий ва ҳамчунин дар 
ҳолати гузариш аз хӯлаҳои бо қалъагӣ ба хӯлаҳои бо сурб коҳиши 

нишондиҳандаҳои энталпия ва энтропия мушоҳида мешавад. Афзоиши 
нишондиҳандаҳои энталпия ва энтропия ҳангоми гузариш аз хӯлаҳои бо 
магний ба хӯлаҳои бо висмут мушоҳида мегардад. Бо афзоиши ҳарорат 

нишондиҳандаҳои энталпия ва энтропияи хӯлаҳои таҳқиқшаванда боло 
мераванд, энергияи Гиббс бошад коҳиш меёбад [3-М, 10-11-М, 29-30-М]. 

4. Нишондиҳандаҳои гармигузаронандагӣ, гармиғунҷоиши хос, зичӣ 
ва ҳароратгузаронандагии хӯлаи АЖ2.18 бо изловаҳои элементҳои 

зергурӯҳи галлий ва иттрий бо миқдорҳои гуногуни ғилзат ва ҳарорат дар 
реҷаи “гармкунии монотонӣ” муайян карда шуд. Зимнан ошкор гардид, ки 

бузургии гармигузаронандагии хӯлаи аввалияи АЖ2.18 бо иловаи индий 
нисбат ба нишондиҳандаи гармигузаронандагии хӯлаи ҷавҳаронида бо 
таллий дар тамоми фосилаи таҳқиқшудаи ҳароратӣ - 298-673К нисбатан 
зиёдтар аст [20-М, 22-М, 31-32-М, 73-М, 76-М].  

5. Кинетикаи оксидшавии хӯлаи АЖ2.18 бо элементҳои гурӯҳҳои II-
IV ҷадвали даврӣ бо истифода аз усули термогравиметрия таҳқиқ гардид. 
Муайян карда шуд, ки раванди оксидшавии хӯлаҳо ҳам ба қонунҳои 
гиперболӣ ва ҳам параболӣ бо суръати оксидшавии тартиби 10-4кг∙м-2∙сек-1 

тобеъ мебошад. Муқаррар гардид, камтарин миқдори суръати оксидшавӣ 
дар системаҳои AЖ2.18-Li (Be, Mg) ба хӯлаи АЖ2.18 бо магний мансуб аст, 
суръатҳои зиёдтарин бошад ба хӯлаҳои бо литий мансубанд, зимнан 
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миқдори зиёдтарини энергияи зоҳирии активатсия дар хӯлаҳои бо 
бериллий мушоҳида мешавад. 

Муайян гардид, ки дар системаҳои AЖ2.18-Ga (In, Tl) раванди 
ҷавҳаронӣ бо галлий ба афзоиши зиёди оксидшавии хӯлаи аввалияи 
АЖ2.18 оварда мерасонад; зиёдтарин суръати оксидшавиро хӯлаҳо бо 
1.0%-вазн, индий доро мебошанд, камтарин суръати оксидшавӣ бошад дар 
хӯлаҳои бо таллий дида мешавад. Дар системаҳои AЖ2.18-Ga(In, Tl) 
нишон дода шуд, ки хӯлаи АЖ2.18 ҷавҳаронида бо висмут камтарин 
суръати оксидшавиро дорост, зиёдтарин суръат бошад ба хӯлаҳои бо 
қалъагӣ ҷавҳаронида марбут аст. Дар системаҳои AЖ2.18-Y(Gd, Er) 
муайян гардид, ки ҳангоми гузариш аз хӯлаҳои бо иттрий ба хӯлаҳои бо 
гадолиний ва эрбий нишондиҳандаи энергияи активатсия афзоиш меёбад 
[10-М, 19-М, 23-М, 30-М, 31-М, 48-М, 52-М, 59-М, 75-М]. 

6. Бо истифода аз усули таҳлили рентгенофазавӣ ва спектроскопияи 
инфрасурх таркиби фазавии маҳсулҳои оксидшавии хӯлаи таҳқиқшавандаи 
АЖ2.18 бо элементҳои гурӯҳҳои II-IV ҷадвали даврӣ муайян ва зимнан 
нақши онҳо дар раванди оксидшавӣ муайян карда шуд. Дар системаҳои 
AЖ2.18-Li(Be, Mg) бо истифода аз усули спектроскопияи инфрасурх 
муайян гардид, ки ба таркиби сохтории маҳсулҳои оксидшавии хӯлаҳо 
асосан оксидҳои Al2O3 и Fe2О3 дохил мешаванд, зимнан дар маҳсулҳои 
оксидшавии хӯлаҳо фаза бо оксиди алюминий бартарӣ дорад [10-М, 30-М, 
52-М, 59-М]. 

7.Бо усули таҳлили рентгенофазавӣ дар системаҳои AЖ2.18-Ga(In,Tl) 
муайян гардид, ки дар маҳсулҳои оксидшавии хӯлаи АЖ2.18, ки дорои то 
0,5%-вазн, галлий, индий ва таллий мебошад, ба ҳайси фазаи 
бартаридошта α-Al2O3 баромад мекунад; дар маҳсулҳои оксидшавии хӯлаи 
аввалияи АЖ2.18 бо афзоиши ғилзати галлий, индий ва таллий то 1% дар 
баробари α-Al2O3 ҳамчунин маҳлулҳои сахте ошкор гардиданд, ки бар 
таркибдиҳандаҳои сохторбандии α-Ga2O3, α-In2O3 и α- Tl2O3 асос ёфтаанд; 
ба раванди оксидшавии хӯлаҳо таркиби фазавии маҳсулҳои оксидшавӣ низ 
таъсири зиёд мерасонад, яъне агар маҳсули асосии оксидшавии хӯла α-
Al2O3 бошад, он гоҳ вай дорои суръати нисбатан пасти оксидшавӣ 
мебошад. Дар системаҳои AЖ2.18-Sn (Pb, Bi) бо усули спектроскопияи 
инфрасурх муайян карда шуд, ки маҳсулҳои оксидшавии хӯлаҳо чунин 
оксидҳоеро ба монанди Al2O3, SnО2, PbО, PbО2 ва Bi2О3 дар бар мегиранд 
[11-М, 15-М, 29-М, 31-М, 56-М, 72-М]. 

8. Таҳқиқи рафтори анодии хӯлаи АЖ2.18 бо элементҳои гурӯҳҳои II-
IV ҷадвали даврӣ дар реҷаи потенсиодинамикӣ бо усули потенсиостатикӣ 
бо суръати тобиши потенсиали 2 мВ/с анҷом гирифт. Муайян карда шуд, 
ки дар системаҳои AЖ2.18-Li(Be, Mg) ба миқдори аз 0.005 то 0.05%-вазн, 
илова кардани қисмати ҷавҳаронӣ дар муҳити электролити NaCl ба 
афзоиши ночизи устувории зидди зангзании хӯлаи АЖ2.18 оварда 
мерасонад. Хӯлаҳои таҳқиқшудаи системаҳои AЖ2.18-Li (Be, Mg), бо 
доштани потенсиали зангзании 0.735÷ 0.620В, бо ҷойивазкунии ҳифозатии 
потенсиал – 0.735В тавсиф карда мешаванд, ки комилан метавонанд 90-95% 
дараҷаи ҳифозати маснуоти фӯлодиро аз зангзанӣ таъмин намоянд [3-М, 6-
М, 9-М, 12-М, 30-М, 40-М, 47-М, 60-62-М, 64-М, 67-71-М]. 
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9. Дар системаҳои AЖ2.18-Ga (In, Tl) қонуниятҳои тағйири хосиятҳои 
электрохимиявии хӯлаи АЖ2.18 бо иловаҳои галлий, индий ва таллий дар 
муҳити электролити NaClбо ғилзати 0.03, 0.3 ва 3% муайян карда шуд. 
Зимнан мушаххас шуд, ки бо афзоиши ғилзати галлий ва таллий 
ҷойивазкунии потенсиали зангзании озод ба қисмати мусбат мушоҳида 
мешавад, дар ҳолати индий бошад вай ҷанбаи хеле зиёди ниҳоӣ дорад. 
Ғилзати ионҳои хлорид дар таносуби мустақим бо потенсиали зангзании 
озод ва дар таносуби баръакс бо афзоиши суръати зангзании хӯлаҳо қарор 
дорад. 

Ҷойивазкунии потенсиалҳои питтингҳосилкунӣ ва репассиватсия ба 
қисмати мусбат ҳангоми афзоиши ғилзати қисмати ҷавҳаронӣ ва ҳамчунин 
ҷойивазкунӣ ба қисмати манфӣ ҳангоми афзоиши ғилзати ионҳои хлорид 
мушоҳида мегардад; ҳангоми то 0.01-0.05% будани ғилзати маводи 
афзудании ҷавҳаронӣ суръати зангзании хӯлаи аввалия меафзояд, сипас то 
1% ва зиёда аз он будани таркиби галлий, индий ва таллий суръати 
зангзанӣ 1.5-2.0 баробар кам мешавад. Нишон дода шуд, ки дар системаҳои 
Al-Fe-Sn (Pb, Bi) илова намудани қисматҳои ҷавҳаронӣ ба миқдори аз 0.005 
то 0.05%-вазн ба афзоиши устувории зидди зангзании хӯлаи АЖ2.18 дар 
муҳити нейтралӣ оварда мерасонад [17-18-М, 21-М, 31-М]. 

10. Хӯлаҳои нав бо хосиятҳои мулоимии баланд ва акустодемпферӣ 
дар асоси хӯлаи АЖ2.18 бо металҳои нодирзамин коркард шуданд. Дар 
асоси тадқиқоти анҷомшуда таркиби хӯлаҳои нав бо 6 нахустпатенти 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳимоя карда шудаан: №TJ 562, №TJ 569 “Хӯла дар 
асоси алюминий бо оҳан”, №ТJ 624 “Усули коҳиш додани оксидшавии 
хӯлаи алюминию бо литий”, №TJ 757 “Усули беҳсозии устувории зидди 
зангзании хӯлаи алюминию оҳан бо роҳи ҷавҳаронӣ бо литий”, №TJ823 
“Усули афзоиши устувории зидди зангзании хӯлаҳои алюминий бо оҳан” 
ва № ТJ 840 “Усули дарёфти хӯлаҳои алюминию оҳании ба зангзанӣ 
устувор” [35-39-М]. 

Тавсияҳо барои истифодаи амалии натиҷаҳо: 
 

 Хосиятҳои физикию химиявии хӯлаи АЖ2.18 бо элементҳои ҷадвали 
даврии II-IV ҷавҳаронидашуда, ки бо роҳи таҷрибавӣ муайян карда 
шудаанд барои пурра намудани сафҳаҳои истинодҳои дахлдор тавсия дода 
мешавад; 

 дар натиҷаи таҳқиқоти таҷрибавӣ самаранокии истифодаи хӯлаи 
АЖ2.18 бо металҳои нодирзамин ҷавҳаронидашуда, ҳамчун масолеҳи 
дорои хосияти акустодемпферӣ ва садофурӯбаранда барои втулкаҳои 
дандоначархҳои мошинҳои нассоҷӣ, ки дар КВД “Коргохи мошинсози” 
(собиқ“Тоҷикстилмаш”) бо истифода аз хӯлаҳои боло овардашуда исбот 
карда шуданд; 

 хӯлаи алюминий-оҳании АЖ2.18 бо қалъагӣ, сурб ва висмут 
ҷавҳаронидашуда, ки  дар асоси алюминийи пастсифат ҳосил карда 
шудааст, ҳамчуняк муҳофизи арзон барои ҳифзи қубурҳои зеризаминӣ ва 
қубурҳои газ аз зангзанӣ васеъ истифода мешаванд; 

 хӯлаи алюминий-оҳании АЖ2.18 бо галлий, индий ва таллий 
ҷавҳаронидашуда, метавонанд ҳамчун маводи биметаллии арзон барои бо 
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усули рӯйпӯшкунии гарми маҳсулоти пӯлодин метавонанд истифода 
шаванд; 

  усули  баланд бардоштани тобоварии хӯлаи алюминий-оҳании 
АЖ2.18, ки бо литий, бериллий ва магний ҷавҳаронидашуда шудааст 
коркард карда шудааст.Усули мазкур то 90-95% болоравии муқовимат ба 
зангзаниии маҳсулот аз хӯлаҳои мазкурро таъмин мекунанд. 
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коррозионӣ-электрохимиявӣ ва акустодемпферӣ, кинетикаи оксидшавӣ. 

Объекти таҳқиқот – хӯлаҳои алюминий бо оҳани сохтори эвтектикидоштаи АЖ2.18 

(%-вазн), инчунин элементҳои металии Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er.  

Мақсади кор: таҳқиқи раванди сохторсозии системаи хӯлаҳои Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd ва 

Al-Fe-Y, ва муайянсозии хосиятҳои термодинамикӣ, кинетикӣ и анодии хӯлаи AЖ2.18 бо 

элементҳои гурӯҳи II-IV-и системаи даврӣ (Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, 

Er) ва дар асоси онҳо коркарди  хӯлаҳои нави композитсионӣ барои таъмини талаботи 

соҳаҳои саноат, мебошад. 

Усулҳои таҳқиқот. Таҳқиқот тавассути ченкунии гармиғунҷоиш дар реҷаи 

“хунӯккунӣ” ва “гармкунӣ”бо усулҳои термогравиметрӣ, металлографӣ, рентгено-фазавӣ, 

ИС-спектрӣ дифференсиалӣ-термикӣ гузаронида шуд. Коркарди математикии натиҷаҳо бо 

истифода аз маҷмааи стандартӣ, замимаҳо ва барномаҳои Microsoft Excel ба анҷом расонида 

шуд. 

Натиҷаҳои бадастомада ва навгонии онҳо: Қонунияти асосии сохторсозӣ хӯлаҳои 

системаи Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd, Al-Fe-Y, хосиятҳои теплофизикӣ ва функсияҳои 

термодинамикӣ (энталпия энтропия ва энергияи Гиббс) барои хӯлаи AЖ2.18 бо элементҳои 

гурӯҳи II-IV-и системаи даврӣ (Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er) дар 

вобастагӣ аз ҳарорат ми миқдори коппонентҳои иловотӣ муайян гардида, триангулятсияи 

сингулярӣ гузаронида шуда, сатҳи ликвидуси системаи сечандаи Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd и Al-Fe-

Y дар ҳудуди аз алюминий бой ба тасвир расид. Дар системаҳои ишорашуда мавҷудияти 

пайвастагиҳои таркиби сечандаи CeFe2Al10, CeFe2Al8, CeFe4Al8, NdFe2Al10, NdFe3.65Al8.35, 

YFe2Al10 ва YFe5,5Al6,5 тасдиқ гардид; муайян карда шуд, ки оксидшавии хӯлаҳои 

таҳқиқшаванда ба қонуниятҳои гиперболикӣ ва параболикӣ итотат мекунанд; бо усулҳои 

потенсиостатикӣ дар реҷаи потенсиодинамикӣ бо суръати паҳншавии потенсиали 2мВ/с 

муайян карда шуд, ки иловоти металлҳои истифодашуда то 0,05 мас.% хусусияти 

коррозионии хӯлаи AЖ2.18-ро то ба 1,0-1,5 маротиба беҳ мегардонад. Дар ин ҷода 

потенсиали коррозия ба соҳаи мусбӣ ғеҷида, потенсиали питтингӣ ва репассиватсионӣ бошад 

ба тарафи манфии тири ордината меғеҷад. 

Дараҷаи истифодабарӣ: тавсияҳои дар натиҷаи баррасии таҳқиқот коркардшуда дар 

ҶСШК «Коргоҳи мошинсозӣ» ҳагоми коҳиш додани хусусиятҳои акустодемпферии втулкаи 

чархаҳои дандондор, инчунин дигар ҷузъҳои мошинҳои нассоҷӣ; истифодаи хӯлаҳо ба ҳайси 

ҳифзкунандаи (протектор) қубурҳои газу нафт интиқолдиҳандаи зеризаминӣ ва дигар 

олотҳо; хӯлаҳо метавонанд ҳамчун маводи арзони биметаллӣ барои рӯйпӯш кардани 

маҳсулоти пӯлодӣ бо усули гармӣ истифода шавад;  дар тайёр кардани бакалаврҳо, 

магистрон, унвонҷӯён ва аспирантҳои тахассуси мошинсозии Донишгоҳи техникии 

Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ ва Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, татбиқ 

гадидаанд. 

Соҳаи татбиқ: мошинсозӣ, маталлургия, саноат, раванди таълими макотиби олӣ. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Амонзода Илхома Темура на тему «Структурообразование и свойства 

алюминиевого сплава АЖ2.18 с элементами II-IV групп периодической таблицы», 

представленной на соискание учёной степени доктора технических наук по 

специальности 05.02.01 – Материаловедение (в машиностроении) 

 

Ключевые слова: структурообразование, свойства, алюминиевые сплавы, алюми-

ниево-железовые сплавы, диаграмма состояний сплавов, оптимизация, механические, 

теплофизические, коррозионно-электрохимические и акустодемпфирующие свойства, 

кинетика окисления. 

Объекты исследования – алюминиевые сплавы с железом эвтектического состава 

АЖ2.18 (мас.%), а также металлический Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, 

Er. 

Цель работы:исследование процесса структурообразования сплавов систем Al-Fe-Ce, 

Al-Fe-Nd и Al-Fe-Y, и установление термодинамических, кинетических и анодных свойств 

сплава AЖ2.18 с элементами II-IVгрупп периодической таблицы (Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, 

Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er) и разработка на их основе новых композиций сплавов. для нужд 

отраслей промышленности. 

Методы исследования. Исследования проводилисьизмерением теплоемкости в. 

режиме «охлаждения» и «нагрева», термогравиметрическим, металлографическим, 

рентгенофазовым, ИК-спектроскопическим, дифференциально-термическим и 

потенциостатическим. методами. Математическая обработка результатов проводилась с. 

использованием стандартного пакета. приложения и программы Microsoft Excel.  

Полученные результаты и их новизна: установлены основные закономерности 

структурообразования в сплавах систем Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd, Al-Fe-Y, теплофизических 

свойств и термодинамических функций (энтальпии, энтропии и энергии Гиббса) сплава 

AЖ2.18 с элементами II-IVгрупп периодической таблицы (Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, 

Ce, Pr, Nd, Gd, Er).в зависимости от температуры и количества легирующего компонента; 

проведена сингулярная триангуляция и построена проекция поверхности ликвидуса тройных 

систем Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd и Al-Fe-Y в области, богатой алюминием. В указанных системах 

экспериментально подтверждено существование тройных соединений состава: CeFe2Al10, 

CeFe2Al8, CeFe4Al8, NdFe2Al10, NdFe3.65Al8.35, YFe2Al10 и YFe5,5Al6,5; определено, что 

окисление исследованных сплавов подчиняется гиперболическому и параболическому 

законам; потенциостатическим методом. в потенциодинамическом режиме при скорости 

развертки. потенциала 2 мВ/с установлено, что добавки указанных легирующих металлов до 

0,05 мас.% увеличивают коррозионную стойкость исходного сплава AЖ2.18 в 1,0-1,5 раза. 

При этом отмечается сдвиг потенциала коррозии исходного сплава в положительную. 

область, а потенциалы питтингообразования и репассивации - в отрицательном направлении 

оси ординат.  

Степень использования: разработанные на основе проведенных исследований 

рекомендации внедрены: в АООТ «Коргохи мошинсози» (бывший «Таджиктекстильмаш») 

при снижении акустодемпфирующих характеристик втулок зубчатых колёс, а также других 

деталей текстильных машин; являются протекторами для защиты подземных трубопроводов 

и газопроводов от коррозии; могут применяться в качестве недорогого по себестоимости 

биметаллического материаладля покрытия горячим способом стальных изделий, в учебный 

процесспо подготовке бакалавров, магистров, соискателей и аспирантов машино-

строительных специальностей Таджикского технического университета имени академика 

М.С. Осими и Технологического университета Таджикистана. 

Область применения: машиностроение, металлургия, промышленность, учебный 

процесс вузов. 
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SUMMARY 

of the dissertation of AmonzodaIlhomTemur on theme «Structure formation and  

properties of aluminum alloy Al 2,18Fewith II-IV group elements of the periodic 

table», presented for the degree of doctor of technical sciences in the specialty  

05.02.01 – Material science (in Mechanical engineering) 

 

Keywords: structure formation, properties, aluminum alloy, aluminum-iron alloys, 

alloy state diagram, optimization, mechanical, thermophysical, corrosion – electrochemical 

and acousto-damping properties, oxidation kinetics. 

Objects of study – aluminum alloy with iron in eutectic propertiesAl2.18Fe (mas.%), 

as well as metals Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er. 

Purpose: study of the process of structure formation of alloys systems Al-Fe-Ce, Al-

Fe-Nd and Al-Fe-Y, and establishment of thermodynamic, kinetic and anodic properties of 

the alloy Al2.18Fewith II-IV group elements of the periodic table(Li, Be, Mg, Ga, In, Tl, 

Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er) and the development on their basis of new alloy 

compositions. for the needs of industries. 

Research methods. The studies were carried out by measuring the specific heat in 

mode “cooling” and “heating” thermogravimetric, metallographic, x-ray phase, IR 

spectroscopic, differential thermal and potentiostatic methods. Mathematical processing of 

the results was carried out using a standard application package and Microsoft Excel. 

The results obtained and their novelty: the basic laws of structure formation in 

alloys of systems are established Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd, Al-Fe-Y and changes in 

thermophysical properties and thermodynamic functions (enthalpy, entropy and Gibbs 

energy) of alloy Al2.18 Fe with II-IV group elements of the periodic table(Li, Be, Mg, Ga, 

In, Tl, Sn, Pb, Bi, Y, Ce, Pr, Nd, Gd, Er) in  depending on temperature and amount of 

alloying components; a singular triangulation is carried out and a projection of the liquids 

surface of ternary systems is constructed Al-Fe-Ce, Al-Fe-Nd and Al-Fe-Y in the area, rich 

in aluminum. In these systems, the existence of triple compounds of compositionCeFe2Al10, 

CeFe2Al8, CeFe4Al8, NdFe2Al10, NdFe3.65Al8.35, YFe2Al10 иYFe5,5Al6,5;it is determined that 

the oxidation of the studied alloys obeys the hyperbolic and parabolic laws; by the 

potentiostatic method in the potentiodynamic mode at a potential sweep speed of 2 mV / s, 

it was found that additives of these alloying metals up to 0.05 wt.% increase the corrosion 

resistance of the initial alloyAl2.18Feby 1.0-1.5 times. In this case, a shift in the corrosion 

potential of the initial alloy to the positive region is noted, and the potentials of pitting and 

repassivation in the negative direction of the ordinate axis. 

Degree of use: recommendations based on research implemented: in OJSC «Korgohi 

moshinsozi» (former «Tajiktekstilmash») while reducing the acousto-compacting 

characteristics of gear bushes, as well as other parts of textile machines; are protectors for 

protecting underground pipelines and gas pipelines from corrosion; can be used as a low-

cost bimetallic material for hot coating of steel products, in the educational process for the 

BSc, MSc, postgraduates students and PhD students mechanical engineering for specialty of 

Tajik technical University named after M.S. Osimi and Technological university of 

Tajikistan. 

Application area: mechanical engineering, metallurgy, industry, educational process 

of universities. 


