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МЕХАНІЗМИ РОЗЧИНЕННЯ ТВЕРДОГО ТІЛА  
В МЕТАЛЕВИХ РОЗПЛАВАХ 

 
Проаналізовані процеси розчинення твердого тіла в металевих розплавах. Показано 

зв’язок цих процесів зі стійкістю твердого тіла при дії розплавленого металу. Припущено мож-
ливість дифузійного і бездифузійного механізмів переходу твердого тіла в рідкий стан залежно 
від величини напружень, які виникають при його змочуванні розплавленим металом.  

 

Вступ. Розчинення твердого тіла в металевих розплавах, зазвичай, розглядають як 
процес неупорядкованого переходу атомів твердого тіла через поверхню поділу з роз-
плавленим металом. Відмінність процесу розчинення від процесу плавлення полягає в 
тому, що у першому випадку розчинення відбувається в розплаві іншого металу, а в 
другому – у власному розплаві. Відомо, що процес плавлення починається з утворення 
зародків плавлення. Тому, виходячи з єдиної природи фазових перетворень, закономір-
ним є припущення про те, що процес розчинення також може починатися з утворення 
зародків рідкої фази у поверхневому шарі твердого тіла. Тоді розчинення можна роз-
глядати як процес твердо-рідкого контактного плавлення. Можливість реалізації без-
дифузійного механізму розчинення розглядається в даній роботі. 

Результати та їх обговорення. При контакті твердого тіла з металевим розплавом 
спочатку на границі поділу з боку рідини утворюється перехідний шар, завдяки якому 
здійснюється зв'язок між твердим тілом і розплавленим металом (рис. 1). Це пов'язано з 
тим, що розплавлений метал характеризується ближнім порядком. Тому атоми рідини, 
потрапляючи до сфери дії атомів, що знаходяться у вузлах кристалічної ґратки твердо-
го тіла, розподіляються на його поверхні у певному порядку. Таким чином, розплавле-
ний метал, маючи відмінну будову атомів, тип і параметри кристалічної ґратки, під 
впливом атомів твердого тіла як би повторює будову його поверхневого шару [1]. На 
цій стадії встановлюється розмірна й орієнтаційна відповідність між кристалічними 
ґратками твердої і рідкої фаз при змочуванні. Якщо ґратки сильно відрізняються, тоді 
цей шар знаходиться в напруженому стані. Одночасно на границі поділу між твердим 
тілом і розплавленим металом відбуваються дифузійні процеси (рис. 1, а – в). Ці про-
цеси можуть також приводити до виникнення напружень у поверхневому шарі твердо-
го тіла, особливо, у випадку, коли кристалічні ґратки і фізико-хімічні властивості кон-
тактуючих речовин практично не відрізняються. 

Величина напружень, створюваних у поверхневому шарі твердого тіла при його 
змочуванні, повинна впливати на проміжок часу, протягом якого на границі поділу 
встановлюються квазірівноважні умови. Цей проміжок часу можна експериментально 
визначити, досліджуючи характер зміни з часом та температурою кутів контактної вза-
ємодії при змочуванні твердого тіла розплавленим металом та ширини зон контактної 
взаємодії, що утворюються на границі поділу між ними [2; 3]. У момент досягнення 
квазірівноваги ці характеристики перестають помітно змінюватися. Якщо порівняти 
тривалість контакту (τ) твердого тіла і розплавленого металу і проміжок часу (t), про-
тягом якого досягається квазірівновага на границі поділу між ними, то у випадку 
t>>τ квазірівновага на границі поділу не досягається (рис. 1, г), а у випадках t<<τ чи 
t≈τ на цій границі встановлюються квазірівноважні умови (рис. 1, д). 

У залежності від співвідношення t і τ можна також спостерігати відмінність у харак-
тері дифузійних процесів. Експериментально встановлено, що у випадку t<<τ переважає 
дифузія з твердого тіла в розплав (рис. 1, а), у випадку t≈τ – посилюється дифузія атомів 
компонентів розплавленого металу в тверде тіло (рис. 1,б) і, нарешті, у випадку t>>τ – до-
сягається максимальний рівень інтенсивності дифузійного переносу атомів компонентів з 
розплаву в тверде тіло (рис. 1,в) [2, 3]. За даними про інтенсивність та переважний напря-
мок дифузійного переносу атомів компонентів рідини в тверде тіло можна зробити висно-
вок про ймовірний ступінь його стійкості. Чим менше коефіцієнт дифузії атомів рідини до 
твердого тіла, тим більш стійкою повинно воно бути при дії розплавленого металу. 
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Рис. 1. Схема процесів розчинення твердого тіла в розплавленому металі: а,б,в – стадії вста-

новлення розмірної й орієнтаційної відповідності та дифузії на початковому етапі змочування 
(стрілками позначені напрямки і відносна інтенсивність дифузійного переносу атомів у випад-
ках t<<ττττ, t≈≈≈≈ττττ і t>>ττττ); г – стадія дифузії в розплавленому металі, якщо квазірівновага на границі 
поділу не досягається у випадку t>>ττττ; д – стадія досягнення квазірівноваги на границі поділу у 
випадках t<<ττττ і t≈≈≈≈ττττ 
 

У випадку значної розчинності компонентів розплавленого металу в твердому тілі швид-
кість розчинення останнього збільшується [2; 3]. Для пояснення цього факту можна при-
пустити, що в нерівноважних умовах процес розчинення може включати ще одну стадію, 
пов’язану з утворенням зародків рідкої фази у поверхневому шарі твердого тіла (рис. 2). 
У цьому випадку перехід поверхневого шару твердого тіла в рідину відбувається з міні-
мальними витратами енергії на розрив зв'язків між атомами твердого тіла. Умови для 
такого переходу можуть виникати, наприклад, у випадку накопичення значних напру-
жень у поверхневому шарі твердого тіла при дифузії атомів компонентів розплавленого 
металу. Цей механізм розчинення твердого тіла в розплавленому металі є енергетично 
виправданим, оскільки. поверхневий шар твердого тіла, який знаходиться в напружено-
му стані і характеризується підвищеною енергією у порівнянні з іншим об’ємом, заміня-
ється рідиною, що має меншу енергію (рис. 2,б). Такий процес твердо-рідкого контакт-
ного плавлення відбувається майже безактиваційно в нерівноважних умовах. 
 

  
а б 

Рис. 2. Схема процесів контактної взаємодії у випадку перетворення поверхневого шару 
твердого тіла в рідину в нерівноважних умовах з утворенням зародків рідкої фази: а – стадія 
утворення зародків рідкої фази у поверхневому шарі твердого тіла; б – стадія контактного плав-
лення поверхневого шару твердого тіла і наступної дифузії 

 

На можливість впливу фактора, пов'язаного з напруженим станом, поряд з поверхне-
вим фактором (ефект Ребіндера) при контакті твердого тіла з рідиною вказують [4; 5]. 
Унаслідок реалізації цього фактора, густина дислокацій в поверхневому шарі твердого 
тіла повинна збільшуватися. Причому, крім дислокацій, які виникають у результаті локаль-
ної деформації ґратки твердого тіла при дифузії, дислокації можуть також зароджуватися 
внаслідок установлення орієнтаційної і розмірної відповідності між кристалічними ґрат-
ками твердого тіла і рідини при змочуванні чи внаслідок переміщення до поверхні поді-
лу дислокацій, що раніше існували в твердому тілі тощо. 

Таким чином, у нерівноважних умовах на початковій стадії змочування на 
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поверхні твердого тіла, що знаходиться в контакті з розплавленим металом, може 
утворюватися полікристалічний шар, пронизаний великою кількістю дислокацій. 
Окремі ділянки цього шару, з урахуванням сучасних дислокаційних теорій плав-
лення [5; 6], можна розглядати як зародки рідкої фази (рис. 2, а). Тобто, зародок 
рідкої фази являє собою оточений кристалічною ґраткою субмікроскопічний 
об’єм, заповнений речовиною, що знаходиться в «квазірідкому» стані (рис. 3). 

Аналогічно розрахункам [7], можна одержати формулу для визначення кри-
тичного розміру зародка рідкої фази. З позицій термодинаміки енергія FТ ділянки 

твердого тіла сферичної форми в «квазірідкому» стані, що має об’єм 3
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стан. Якщо замість ділянки твердого тіла в «квазірідкому» стані утворюється рідка 
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Рис. 3 Розподіл сил біля ділянки речовини в «квазірідкому» (а) і рідкому (б) станах: 
1 – поверхневий натяг границі поділу (тверде тіло)/(«квазірідка» ділянка); 2 – сили 
розтягу в кристалічній ґратці твердого тіла біля ділянки речовини в «квазірідкому» 
стані; 3 – сили розтягу в «квазірідкій» речовині; 4 – поверхневий натяг границі поділу 
(тверде тіло)/рідина; 5 – сили розтягу в кристалічній ґратці твердого тіла біля ділянки 
речовини в рідкому стані 

 

У випадку, коли перехід з «квазірідкого» до рідкого стану практично не вима-
гає витрат енергії, прирівнявши формули (1) і (2), можна визначити критичний радіус 
зародка рідкої фази: 
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Наближена оцінка величини *r  була виконана з урахуванням припущення, що 
перехід речовини в «квазірідкий» стан супроводжується таким же поглинанням енергії 
Q , як і зміна енергії твердого тіла при плавленні. Для границі поділу (розплавлена 
мідь)/тверде залізо величина *r  дорівнює 0,2·10-7мм. Ця величина є тільки оціночною, 
оскільки перетворення відбувається в нерівноважних умовах у сильно деформованій 
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кристалічній ґратці і врахувати енергетичні витрати такого переходу досить складно. 
Насамперед, енергія переходу повинна бути істотно менше схованої теплоти плавлен-
ня і мати однаковий порядок величини з енергією активації самодифузії. Звідси виті-
кає, що значення *r  можуть бути набагато більшими, ніж 0,2·10-7мм. 

Внутрішні напруження контролюють розвиток фазового перетворення, оскіль-
ки це перетворення йде в обмеженому об’ємі вихідної твердої фази, контакт між 
фазами зберігається. Цей висновок добре узгоджується з основними положеннями 
теорії плавлення Мота, що запропонував модель приграничного стану для пояснен-
ня механізму релаксації напружень [8; 9]. Відповідно до цієї теорії елементарний 
акт релаксації напружень викликає одночасну активацію значного числа атомів ре-
човини у процесі розупорядкування, подібного до плавлення. У зв'язку з цим, еле-
ментарний акт релаксації напружень, являє собою перехід якого-небудь постійного 
числа атомів, яке залежить від передісторії металевої речовини, з одного положен-
ня в інше в результаті реалізації процесу, подібного до процесу плавлення. 

Висновки. Реалізація того чи іншого механізму розчинення твердого тіла в метале-
вому розплаві може визначатися величиною створюваних при змочуванні напружень. При 
виникненні великих напружень на границі поділу між твердою і рідкою фазами можливе 
майже безактиваційне перетворення твердого тіла в рідину завдяки утворенню зародків 
рідкої фази у поверхневому шарі твердого тіла. У цьому випадку напруження на поверх-
ні поділу такі великі, що релаксаційні процеси відбуваються дуже повільно чи практично 
відсутні через малу рухливість атомів. Тому значно подовжується проміжок часу, потріб-
ний для досягнення квазірівноважних умов на границі поділу.  

Для відносно менших напружень і більшої рухливості атомів над вищеописаними 
процесами повинні переважати дифузійні явища. Релаксаційні процеси відбуваються з 
більшою швидкістю, а квазірівновага на границі поділу може досягатися протягом пев-
ного обмеженого проміжку часу. Різниця полягає й в кількості дислокацій, занароджених 
у поверхневому шарі твердого тіла при контакті з розплавленим металом. Зі зменшенням 
величини напружень число дислокацій буде порівняно меншим. Відповідно, знижується 
ймовірність утворення зародків рідкої фази у поверхневому шарі твердого тіла. 

 

Проанализированы процессы растворения твердого тела в металлических расплавах. 
Показана связь этих процессов с устойчивостью твердого тела при воздействии расплавленного 
металла. Предположена возможность диффузионного и бездиффузионного механизмов перехода 
твердого тела в жидкое состояние, в зависимости от величины напряжений, которые возникают 
при его смачивании расплавленным металлом. 

 
The solution of solid body in metal melts has been analyzed in this paper. The connection of 

these processes with solid body stability in molten metals has been shown. The possibility of diffusion 
and non-diffusion transition of solid body to liquid state depending on the stresses appeared at the in-
terface during wetting has been suggested. 
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