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درس دوم

ترمودینامیک انجماد

Thermodynamics of Solidification



ترمودینامیک انجماد: 2سر فصل درس 

مفاهیم پایه ترمودینامیک انجماد: بخش اول
 آزاد، آنتالپی و آنتروپیتغییرات انرژی
توابع انتقال حرارت

زنی جوانه: بخش دوم
جوانه زنی همگن
زنی غیرهمگنجوانه
شعاع بحرانی هسته
مادون انجماد
(همگن و  غیرهمگن)زنی سرعت جوانه
زنیزا بر مادون انجماد و سرعت جوانهاثر جوانه

(سینتیک انجماد)رشد : بخش سوم

مجید عباسی                    دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمجید عباسی                    دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 3



درس دوم

:ترمودینامیک انجماد
مفاهیم پایه ترمودینامیک انجماد: 1-2بخش 

Thermodynamics of Solidification



مفاهیم پایه ترمودینامیک 

 ارت دیگر به عب)خیر علم ترمودینامیک مشخص می کند که چه پدیده یا واکنشی رخ  می دهد یا
؟ (شرایط تعادل را مشخص می کند

علم سینتیک مشخص می کند که پدیده با چه سرعتی رخ  می دهد.
 فازی مطرح می شودهای استحالهدر انجماد مفاهیم جدیدی از ترمودینامیک و سینتیک.

گیرددر بررسی انجماد فلزات سه مفهوم زیر مورد توجه قرار می:

شرایط تعادل:Equilibrium 

زنیجوانه :Nucleation

رشد:Growth 
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مفاهیم پایه ترمودینامیک 

 ترمودینامیک، مطالعه کار و گرمای مبادله شده در طی تحوالت درونعلم
.سیستم است

عادل هدف اصلی از بررسی ترمودینامیک انجماد، تعیین اقر محیط بر حالت ت
.یک سیستم است

یستم اثر سه متغیر محیط شامل دما، فشار و حالت است که می تواند بر تعادل س
.بگذارد

یک در ترمودینامیک روابطی بیان می شود که می توان با آن حالتهای تعادل
.سیستم و آثار محیط را مشخص نمود

احدهای اصلی قوانین ترمودینامیک به چهار قانونی فیزیکی گفته می شود که از و
رمودینامیکی برای توصیف سیستم های ت( مانند فشار، انرژی و آنتروپی)فیزیک، 

.در یک تعادل گرمائی استفاده می کند
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قوانین ترمودینامیک

ند، با یکدیگر در می کند که اگر دو سیستم با سیستم سومی در حال تعادل گرمایی باشبیان : ترمودینامیکصفرم قانون 
.حال تعادلند

انرژی نیز شناخته عنوان قانون بقای کار وبه . و پایدار استبسته ثابت درونی یک سیستم نرژی ا: ترمودینامیکاول قانون 
.انرژی نه از بین می رود نه به وجود می آید، بلکه از صورتی به صورت دیگر تبدیل می شود. می شود

انجام شده توسط تغییر انرژی درونی یک سیستم برابر است با اختالف گرمای داده شده به سیستم و کاربه بیان دیگر 
:با عالمت مثبتمحیط بر روی سیستم 

.  درصد غیرممکن است۱۰۰ماشین گرمایی با بازدهی ساخت : پالنک-بیان کلوین: ترمودینامیکدوم قانون 
ته باشد، ساخت یک موتور سیکلی که تأثیری جز انتقال مداوم گرما از دمای سرد به دمای گرم نداش: کالزیوسبیان 

.غیرممکن است

∆𝑆 =
𝜕𝑞

𝑇
تم به مقدار قابل هنگامی که انرژی یک سیستم به حداقل مقدار خود میل می کند، انتروپی سیس: ترمودینامیکسوم قانون 

هنگامی که: یا بطور نمادین. چشم پوشی می رسد
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مفاهیم ترمودینامیک

را دارد، ها داللتدوم قدرتمندترین قانون است و بیشترین قانون : قانون دوم ترمودینامیک
.  «کنیممیدر این خانه، ما از قانون دوم ترمودینامیک پیروی »: هومر سیمپسون یکبار گفت

دهد و هرگز آن را خود را به طور ثابت از دست میی استفادهکه کیهان انرژیِ قابل کند بیان میدوم قانون 
.  شودمیو در طول زمان بی نظمی آن زیاد آوردبدست نمی

:  ترمودینامیکدوم قانون 
.را افزایش دهد( آنتروپی)هایی خود به خود صورت می گیرد که بی نظمی سیستم واکنش

.اگر تغییرات آنتروپی منفی باشد، واکنش انجام نمی پذیرد
.دارد( افزایش آنتروپی)هر حرکتی بی نظمی 

.  تغییرات آنتروپی می تواند معیاری برای تعادل باشد
.کندمیبه دنبال دارد و از منبع خود حرکت ( آنتروپی)بی نظمی ، انرژی

.یا جسمی که در هوا رها می شود، باال نمی رود، بلکه سقوط می کند. رودتر نمیدر این حالت انرژی یا دما از جسم سردتر به جسم گرم
نمی شود، چون اتالف انرژی وجود ۱برای ماشین، شما باید انرژی وارد کنید تا کار بیشتری انجام شود و نسبت دما به کار هیچ وقت 

.  دارد
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انواع انرژی درونی ماده

 جامد ( هتود)در این حالت ماده به صورت بالک : انرژیشکل های ماکروسکوپی
ی شود، در نظر گرفته می شود و تمامی شکل های مختلف انرژی که در مقیاس ماکرو به آن اعمال م

.  بررسی می گردد
انرژی جنبشی
انرژی پتانسیل
انرژی سطحی
انرژی الکتریکی و مغناطیسی

کولی یا در این حالت، انرژی ماده در مقیاس مول: شکل های میکروسکوپی انرژی
:استساختار مولکولی و میزان جنب و جوش اتمی ماده مرتبط به اتمی مطالعه می شود و 

 جنبشی،انرژی
 (ای، انرژی الکتریکی و مغناطیسیانرژی شیمیایی، انرژی هسته( گداز، تبخیر یا استحاله فازی جامد)های نهان انرژی)انرژی پتانسیل

انرژی سطحی
انرژی الکتریکی و مغناطیسی
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های انتقال حرارتمکانیزم

سم یا حرارت توسط سه مکانیزم متفاوت می تواند بین دو ج
:د ازیک جسم با محیط پیرامون آن مبادله شود که عبارتن

هدایت :Conduction:

جابجایی یا همرفت :Convection:

تابش :Radiation:
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جنبه های ترمودینامیک

wqU 
U = the change of internal energy

w = the work done by the system

q = energy exchanged between the system and environment 

قانون اول ترمودینامیک

T

q
dS




Entropy 
قانون دوم ترمودینامیک

یا ثابت باشد (در واکنش برگشت ناپذیر)آنتروپی یک سیستم بسته فقط می تواند یا افزایش  یابد 
(در حال تعادل)
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مفهوم آنتالپی در فشار ثابت

vpw 

pU1, v1 pU2, v2

qP

wqU 

  PqpvU  H: Enthalpy 

PqH 


T

pT dTCHH
15.298

15.298
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حجم ثابتمفهوم آنتالپی در 

vqU 
.  کاری در محیط انجام نمی شود

:  بنابراین
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مفهوم ظرفیت حرارتی

 Definition
dT

dq
C 

• Constant pressure

• Constant volume

dT

dH
C p 

dT

dU
Cv 

21   dTcTbTaC رابطه تجربی•
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مفهوم انرژی آزاد

 General free energy

STvpUG 

• Gibbs energy – constant pressure

STHG 

• Holmholtz energy – constant volume

STUF 
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تغییرات انرژی آزاد در حین انجماد
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STHG 



انجماد و مادون انجمادنیروی محرکه 

SSS TSHG 

LLL TSHG 

SLSL

LSLS

LSSL

STH

SSTHH

GGG











)()(
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T:مادون انجماد

SLSLSL STHG  



نیروی محرکه انجماد

 وقتی دمای مذاب(T ) از نقطه ذوب(Tm)خیلی دور نباشد، آنگاه می توان:

m

m

T

TH
G




 وقتی دمای مذاب(T ) از نقطه ذوب(Tm)خیلی دور باشد، آنگاه می توان:














T

T
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T
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G m

p

m

m ln

m

m
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اختالف دمای بین نقطه ذوب تعادلی و درجه حرارت استحاله است. T

0),()()(  slpsplp CCC



درس دوم

:ترمودینامیک انجماد
زنی و رشدترمودینامیک جوانه: 2-2بخش 

Thermodynamics of Solidification: 
Nucleation and Growth



زنیجوانه: مدل سازی انجماد

همگنزنی جوانه
ر مایع و تشکیل هسته های یکنواخت و طبیعی از ساختا: تعریف انجماد

.رشد تدریجی آنها که می تواند در شرایط عیرتعادلی هم رخ دهد

غیرهمگنزنی جوانه
یع بر عبارت است از رشد تدریجی بلورها با افزایش اتم از حالت ما: تعریف انجماد

در روی سطوح آنها که در زمانی معین بر آن افزوده شده و یا آن را ترک می کنند و
.هر حال تحت تأثیر شرایط غیرتعادلی نیز قرار می گیرد
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• Homogeneous nucleation

• Heterogeneous nucleation



نجوانه زنی همگ: موضعی تغییرات انرژی آزاد 

1. Liquid to solid 2. Interface



  SLLSbeforeafter AGGVGGG 

  SLSL rGGrG 
 23 4
3

4


:برای یک هسته کروی

رویکانرژی آزاد انجماد یک هسته تغییرات 



ترمودینامیک جوانه زنی

ای جامد به شعاع هستهrرا در نظر بگیرید که در مذاب در حال جوانه زنی و رشد
:برابر خواهد بود باrتغییرات انرژی آزاد برای تشکیل همگن این هسته . است
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  SLLSbeforeafter AGGVGGG 

  SLSL rGGrG 
 23 4
3

4




Critical radius: شعاع بحرانی
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:تمرین
.روابط ارائه شده را اثبات کنید



زنی همگنمادون انجماد و جوانه
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For FCC Copper, r*1 nm, which contains 310 Cu atoms in each nucleus.



زنیاثر میزان مادون انجماد بر جوانه
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زنی همگنسرعت جوانه



جوانه زنی بر اساس نظریه چالمرز
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توزیع نرمال و تئوری جوانه زنی

زنی ها برای جوانهکه تمایل به انجماد دارند، کدام یک از اتمها اتمدر یک مجموعه از : پرسش
؟های که در سطح متوسط انرژی دارند؟ چراهای کم انرژی یا اتمهای پر انرژی، اتماتم: مساعدترند

ها در یک سیستم می تواند توزیع نرمال و یا بولتزمنی داشته باشدسطح انرژی اتم  .
 در شرایط توزیع نرمال در دماهای باال و نزدیک به انجماد، متوسط انرژی برایµر آن و انحراف معیا

.  خواهد بودϭبرابر 
متوسط فراوانی اتمها با سطح انرژی معین را می توان از تابع نرمال مشخص کرد که نسبت به مقدار

فراوانی اتمها با افزایش یا کاهش سطح انرژی،. متقارن است و بیشترین فراوانی در محدوده متوسط است
.در آن سطح انرژی کمتر می شود
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فاکتور توزیع بولتزمن
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Boltzmann factor pi / pj (vertical axis) as a function of 

temperature T for several energy differences εi − εj.



مراحل جوانه زنی همگن

ناپایدار: تشکیل خوشه:Cluster Formation
های خاص برای افزایش احتمال انجمادهایی از اتمایجاد خوشه

ناپایدار: تشکیل تخمک :Embryo Formation
های همسایههای و اتمایجاد فصل مشترک حرارتی بین اتمهای خوشه
هاکاهش فاصله اتمی در خوشه

 پایدار(: جوانه)تشکیل هسته :Nuclei Formation

  ایجاد فصل مشترک هندسی
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زنی غیرهمگنجوانه

:تمرین
.روابط ارائه شده را اثبات کنید

F()=

G*het.=F(). G*hom



تمرین عملی

وکردهذوبرالحیمسیمازقطرههویه،یکازاستفادهبا
.شودمنجمدتابریزیدنزنزنگفوالدومسیصفحهدوروی

اوتتف.کنیدتهیهعکسقطره،برعمودوروبروزاویهدواز
.دهیدتوضیحراآناندازهوشکل
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جوانه زایی 

 (ها و بهسازهاریزکننده)با استفاده از جوانه زا
با استفاده از روش های دینامیک

ارتعاش مکانیکی
ارتعاش با امواج فراصوتی
 مغناطیسیارتعاش با امواج

های زنی و تلقیج مواد جوانه زا یکی از مهم ترین بخشجوانه
عملیات کیفی مذاب است که اندازه دانه ها و ریزساختار 

.فازهای دوم و یوتکتیک را مشخص می کند
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زامتغیرهای مهم در استفاده از جوانه

نوع، اندازه و مقدار مواد
زمان اضافه کردن به مذاب
نحوه و مکان اضافه کردن به مذاب
ارتباط آن با عملیات گاز زدایی
دمای ذوب ریزی
استفاده از ارتعاش
زمان میرایی
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Inoculating agents

 Small interface energy

 Similar crystal structure

 Similar lattice distance

 Same physical properties

 Same chemical properties

T  2

where  is the lattice disregistry between nucleant and solidifying particles. 



جوانه زایی در آلیاژ آلومینیم 

مجید عباسی                    دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمجید عباسی                    دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 37



Thermodynamic barriers

Heterogeneous nucleation barrier 

Homogeneous  nucleation 

barrier 



Thermodynamic barrier vs. wetting angle  

Radian

:تمرین
این نمودار را برحسب درجه در 

.محیط اکسل رسم کنید





زنی همگن و غیرهمگنمقایسه سرعت جوانه

where  ns is the total number of atom around the incubating agents’ surface in liquid. 



زنی همگن و غیرهمگنمقایسه سرعت جوانه



Heterogeneous nucleation:  زنی غیرهمگنجوانه

 Nucleation site

 Mold walls

 Inclusion

 Interface

 Surface

 Impurity 



اثر فشار بر انجماد

انرژی آزاد برابر است با:TSPVUF 

TSPVF:ندوقتی فشار روی مذاب تغییر ک• LLL 

TSPVF SSS 

SL GG 

    TSSPVV LSLS 

m

m

m H

VT

S

V

P

T















:در نقطه ذوب•

کالپیرن-رابطه کالزیس•
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Antimony, Bismuth Most metals
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 ~0.01 K/atm. 

 Bubble burst 

 High pressure -> grain refine

روش ریخته گری تحت فشار یا :نمونهSqueeze Casting 

اثر فشار بر انجماد
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درس دوم

:ترمودینامیک انجماد
رشد: 3-2بخش 

Thermodynamics of Solidification: 
Growth



جامد-فصل مشترک مایع

و فاز به محض تشکیل هسته جامد، اتمهای مرزی در فصل مشترک د
ه با این مرز ک. مایع و جامد به هیچ یک دو حالت مذکور تعلق ندارد

: شودجامد گفته می-در حد پند الیه اتمی است، فصل مشترک مایع
فصل مشترک صاف :Smooth Interface

فصل مشترک خشن :Rough Interface

2.  اغلب فلزات جبهه انجماد خشن دارندα

مایعات آلی و غیرآلی صفحات انجماد صاف دارند(5α)
سیلیسیم و بیسموت بین صاف و خشن است( .5α2)
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تالی ضریبی که به ساختار کریس
جامد مرتبط است



جامد-فصل مشترک مایع

جامد -فصل مشترک مایع.

مجید عباسی                    دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابلمجید عباسی                    دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 49



مکانیزمهای رشد
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عیوب رشد

جاهاتهی
هانابجایی
هامک
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درس سوم

انجماد فلز خالص

Solidification of Pure Metals



انجماد شاخه ای یا دندریتی
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Heterogeneous nucleation



زنی غیرهمگنتغییرات انرژی آزاد جوانه



Using

 cosNLINIL 

آزادتغییر انرژی 



انرژی آزاد سیستم

 Ideal solution: Particle of different sizes

 ni particles with each contains i atoms

 n particles with each contains 1 atom

STGnG ic 
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Number of nuclei

 At equilibrium
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