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СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ РІДКОГО ПРОШАРКУ НА МЕЖІ  
КРИСТАЛ-РІДИНА ЗА НЕРІВНОВАЖНИХ УМОВ ТВЕРДІННЯ  

 

Побудовано структурну модель рідкого прошарку на межі кристал-рідина за нерівноважних 
умов твердіння двох фаз і тепловідведення через тверду фазу. Відповідно до моделі у прошарку вини-
кають дисипативні структури у вигляді конвекційних шестикутникових комірок. Різне спрямування 
теплових потоків у центрі комірок та на межі між ними призводить до виникнення значного темпера-
турного переохолодження, яке є головною рушійною силою кристалізаційних процесів. 

 
Дослідження будови рідини при нерівноважних перетвореннях мають 

oсобливе значення при розгляді її тонкого шару, який безпосередньо контактує з твер-
дою фазою, бо підготовчі самоорганізаційні процеси в рідині мають безпосередній вплив 
на характер і механізми фазових переходів. За [1; 2] різниця в експериментально визна-
чених і підрахованих теоретично швидкостях росту кристалів з розплаву зумовлена, в 
основному, неврахуванням у сучасних теоріях росту приповерхневого шару рідини, що 
існує між кристалом і розплавом. У той же час за умов нерівноважних фазових перетво-
рень роль цього фактора значно зростає. Аналіз робіт свідчить про те, що, дійсно, основ-
на увага приділяється дослідженню твердої поверхні межі розділу й дуже мало – рідкій 
фазі [1; 3; 4]. Це пояснюється методичною складністю й неможливістю безпосередньо 
спостерігати будову такого шару. Саме тому велике значення мають аналітичні дослід-
ження за допомогою модельних експериментів.  

Дослідження проблеми парного росту кристалів під час нерівноважних фазо-
вих реакцій розпаду потребує аналізу процесів самоорганізації, які проявляються у 
спонтанному переході системи на новий, більш диференційований і, значить, більш 
високий рівень упорядкованості або організації, тобто до виникнення в макроскопіч-
них масштабах когерентних дисипативних структур, прикладом яких можуть слугу-
вати так звані комірки Бенара. Сутність цього явища полягає у виникненні комірча-
ної структури в неоднорідно нагрітому горизонтальному шарі рідини [5].  

На відміну від експерименту Бенара, нестаціонарні умови в даному випадку ство-
рюються через швидке неоднорідне охолодження розплаву за умов відведення тепла через 
тверду фазу. У цьому випадку в тонкому приповерхневому шарі на межі кристал-рідина 
виникає різниця температур (температурне переохолодження): ∆Т= Т2  – Т1 > 0 (рис.1,а).  

На рис.1 наведено модель виникнення конвективних комірок на межі крис-
тал-рідина за умов двофазної кристалізації. 

Під час повільного охолодження при невеликих значеннях переохолодження 
нижче критичного ∆Т < ∆ Ткр відведення тепла з нижньої частини відбувається шляхом 
теплопередачі. Але при значному зростанні швидкості охолодження, коли ∆Т > ∆ Ткр, 
різке відведення тепла від нижньої частини призводить до того, що нагріта рідина 
спрямовується в напрямку відведення тепла, в той час як охолоджена рухається у 
протилежному напрямку (рис.1,а). 

Виходячи з того, що в рідкому прошарку виникає безліч мікрозон, де відповід-
ним чином відбувається спрямований рух теплових потоків, їх можна розглядати як 
своєрідні дисипативні  впорядковані структури на межі кристал-рідина. Таким чином, 
виникаючі теплові потоки внаслідок самоорганізаційних процесів призводять до утво-
рення комірчаної структури прошарку. При цьому температура межі  Т1 є усередненою 
температурою, в той час як температури в центрі комірки і на межах комірок – різні. 
Розподіл температур на межі контакту рідина–кристал є неоднорідним унаслідок 
різного напрямку конвекційних потоків. Фактично, за профілем комірок зміна 
температурного поля має хвильовий характер, як це показано на рис.1,б. У центрі 
комірки, де тепловий потік спрямовується від більш нагрітої рідини, температура є 
дещо вищою Т3 і комірка є перегрітою у порівнянні із середньою температурою Т1, 
тому що Т3 >Т1. Унаслідок цього переохолодження ∆Тц, яке виникає в центрі комірки, 
буде дорівнювати ∆Тц = Т2 – Т3 > 0.                                           
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У той же час на межі між комір-
ками тепловий потік спрямовується в 
напрямку, протилежному напрямку 
відведення тепла. Унаслідок цього тем-
пература на межі комірок Т4 стає ниж-
че усередненої: Т4 < Т1. Ступінь пере-
охолодження на межі комірок визнача-
ється як 

∆Тм = Т2 – Т4  <  0. 
При цьому ∆Тм > ∆Тц , тобто на 

межі комірок виникає значно більше 
переохлодження, внаслідок чого саме 
тут і створюються умови для початку 
кристалізаційних процесів. 

На рис.2 надано залежність пов-
ного теплового потоку Q в одиницю 
часу від нижньої поверхні до верхньої 
від переохолодження ∆Т. У випадку, 
коли переохолодження менше за кри-
тичне ∆Т < ∆ Ткр, рідина знаходиться у 
спокої і перенесення тепла відбуваєть-
ся шляхом звичайної теплопередачі. 
При переохолодженні вище критично-
го ∆Т > ∆ Ткр стан нерухомої теплопро-
відної рідини стає нестійким (пунктир-
на лінія), бо при значному переохолод-
женні рідина, яка знаходиться у спокої, 

вже не може забезпечити перенесення зростаючої кількості теплоти й установ-
люється новий конвекційний режим. Таким чином, відбувається кінетичний фазо-
вий перехід у нерівноважній системі, умови якого описує точка біфуркації А 
(рис.2). При переході від докритичного до надкритичного режиму спонтанно змі-
нюється симетрія системи, що є аналогічним до термодинамічних фазових перехо-
дів. У даному випадку настає стійкий режим у вигляді стільникових конвекційних 
комірок Бенара. Дана дисипативна комірчана будова прошарку підтримується в 
динаміці за рахунок безперервного потоку тепла через систему.  
 
                                  Q 
                                                                              утворення комірок 
 
                                            рідина                       

в спокої      А 
 
                                                                  ∆ Ткр                       ∆Т                                                                                                   

         
 
 
 
 
 

 Рис. 2. Критичне переохолодження для утворення комірчаної будови 
 

Таким чином, на відміну від рівноважних умов кристалізаційних процесів, 
коли важливу роль відіграє розподіл концентрацій, за нерівноважних умов першо-
рядне значення має розподіл температур, що виникає в тонкому прошарку на межі 
рідина-кристал. 

Запропонована модель дає можливість внести пояснення щодо утворення 
комірчаного фронту кристалізації. Саме періодичність мікрозон з різним ступенем 

комірка 1                      комірка 2      

рідина 

Q
  

Рис.1. Модель виникнення конвективних 
комірок при охолодженні на межі кристал–
рідина за умов двофазної кристалізації:  
а – формування конвективних комірок на 
межі рідина–кристал; б – ступінь переохоло-
дження в центрі та на межі комірок; в – ко-
мірчаний фронт двофазної кристалізації 
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переохолодження та їхня шестикутникова форма визначають форму і фронту крис-
талізації, який так само має комірчану будову. Про існування критичних умов, за 
яких відбувається різкий перехід від плоского до комірчаного фронту кристалізації 
сповіщали в [6; 7], які проводили експерименти щодо впливу домішок на форму-
вання комірчаного фронту кристалізації. 

Теплові потоки спричиняють і бокові дифузійні потоки, що, у свою чергу, 
призводить до сегрегації домішки [8]. У результаті – відбувається збагачення межі 
комірки на домішку, в той час як центр комірки збіднюється на неї, що було під-
тверджено результатами експериментів [9].  
 

Предложена структурная модель жидкого слоя на границе кристалл-жидкость при нерав-
новесных условиях затвердевания двух фаз и теплоотвода через твердую фазу. В соответствии с 
моделью, в слое возникают диссипативные структуры в виде конвекционных шестигранных 
ячеек. Разное направление тепловых потоков в центре ячеек и на границе между ними приво-
дит к возникновению значительного температурного переохлаждения, которое является глав-
ной движущей силой кристаллизационных процессов.  

 
The structural model of the liquid layer on the crystal-liquid boundary under the non–

equilibrium conditions of the two phases solidification and the heat removal through the solid phase. 
The dissipative  structures as the convection cells appears in the liquid according to this model. The 
different directions of the heat fluxes in the centre of the cell and on the boundary between the cells 
leads to the appearance of the temperature under–cooling, which is the main driving force of the crys-
tallization processes.  
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