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INTaODUOSKS

Obiectul prezentei teze îl constitue studiul coeficien-

ţilor de autodifuzie în matale şi aliaje lichide,prin ae-

toda trasorilor radioactivi.

Coeficienţii de difuzie aînt mărimi fizice fundamentale,

care alături de alte proprietăţi de transport atomic ai elec-

tronic §i de mărimile termodinamice,permit obţinerea unor

informaţii asupra structurii lichidelor şi a naturii poten-

ţialelor de interacţie în metale lichide .

Datele experimentale de difuzie în topituri metalice

sînt importanta nu numai sub aspect teoretic,ci §i pentru

utilizarea lor în practica,la conducerea unor procese meta-

lurgice care implica participarea metalelor în fază lichi-

dă.Coeficienţii de auto^ifuzie pot fi utilizaţi la obţine-

rea unor materiale speciale,avînd structuri şi proprietăţi

superioare,aplicate în cele mai noi direcţii de desvoltare

a tehnicii. Dintre acestea menţionam .aaterialele cu structu-

ră jionofazicli,- nonocristal ele, care pot fi crescute din to-

pituri nestoechiometrice prin precedes în care transportul

jiasic difuziv este determinant,§i materialele cu structură

piurifazica,numite compozite,care se obţin prin cristaliza-
6—8rea dirijată a aliajelor eutectice '..tubele procedee sînt

controlate strict do legile difuziei în fe.s:i lichida.

Datorita condiţiilor specifice de lucru cu metale lichi-

de la temperaturi înalta,de terminările de difusivitate nu

sînt foarte numeroase şi s-au desvoltat mai ales dupîi pune-

rea la punct a metodelor bazate pe utilizarea traaorilor

radioactivi.Pantru determinarea experimentala a coeficien-

ţilor de autodif uzie ,a„i folosit ntît metoda capilar-resar-

vor,puaa la ounct în cedrul unor lucrhri anterioare da mă-

surare a difuzivitiiţii în aliaje lichide din siateraul in-

Sb ' ' qi In-Al ,cît .̂ i motoda suraei plane pe card aa ela-

borat-o pentru determinările de difuzivitate efectuata în
"I '5

cadrul .presentei teae.

La alegerea metalelor Ţi aliajelor pentru studiu,am avut

în vedere don:.i aapecte:n)coGX'icient;ii de autodif uzie a.'i nu

r.i-Ai fi fost determinaţi tn alto lucrări experimentale;
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b) Batalele gi aliajele alese să fie importante pentru apli-
caţii practice.

Ca metale pure as alea Cd, TI, Sb §i Te lichide; în afară
de Cd toate celelalte date experimentale reprezintă rezulta-

12-15
te originale.

Am determinat de asemenea autodifuzia Ie în trei aliaje
lichide de telur gi anume: a).eutecticul PbTe-Te, care repre-
zintă o soluţie convenabilă pentru creşterea compusului se-
miconductor Pble; blcoapusul semiconductor Tlgîe,caracteri-
zat prin importante modificări structurale şi ale proprie-
tăţilor fizice In apropierea liniei lichidus gi c)aliajul
3ig Te, care poate aerri ca solvent pentru creşterea eoa-
pugilor semieonductori din sistemul Bi-Te.

Lucrarea are 166 pagini,127 referiri bibliografice şi cu-
prind* trei părţi:

Partea I-a: Cercetări de difuzie în metale gi aliaje
lichide ( 31 pagini);

Partea Ii-a: Importanţa practică a determinărilor de di-
fuzivitate în topitari metalice ( 25 pagini);

Partea IlI-a: Contribuţii proprii la studiul autodifu-
ziei în metale gi aliaje lichide ( Io? pagini),deavoltată
pe patru capitole care vor fi prezentate pe scurt în con-
tinuare.

Partea IlI-a
Cap.1»Aparătura gi metodele experimentale folosite.
1.1, Metoda capilar - rezervor,- se bazează pe schim-

bul difuziv izoterm care are loc între metalul aflat într-
un rezervor cu volumul relativ mare şi metalul conţinut în-
tr-un tub capilar închis la unul din capete.Prin cufunda-
rea capilarului în rezervorul cu metal topit,are loc pro-
cesul de autodifuzie în stare lichidă.Trasorul radioactiv
se introduce fie în rezervor fie în capilar şi permite stu-
diul cantitativ al procesului ds difuzie în- aau din- ca-
pilar, ida tribut ia trasorului radioactiv în proba capilară
în funcţie dş tiap, se obţine prin integrarea legii a 2-a
a lui Pict în condiţiile iniţiale si la limită corespun-
zătoare aranjamentului experimental.
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Fig.III-1. Schema principiului

metodei capilar - rezervor.

In cazul introducerii trasorului

în metalul din rezervor,condiţiile

iniţiale pentru un capilar cu lun-

gimea l ,închis la un capăt şi umplut

cu metal inert,vor fi:

t=0 ; C - 0 pt. Oixifi (III-l)

iar condiţiile la limită pentru ori-*

ce moment ulterior vor fi:

; C = C pt. x=0
(III-2)

ek = 0 Pt. x=e

In aceste condiţii, soluţia legii a 2-a a lui Fick eate

data de ecuaţia : • •

exP

(III-3)

în care C este radioactivitatea rezervorului la momentul ini-
ţial, t, durata difuziei,iar D,coeficientul de autodifuzie.
Ecuaţia o fost tabelată la calculator în funcţie de parame-
trii Y^CCx^t)/^; O=x±/t §i 0=Dt/E

2§i permite calculul
coeficientului de difuzie prin măsurarea radioactivităţii
iniţiale a rezervorului CQ,a î'adioactivitătii C(x.,t) la
distanţa x. de la planul x=o §i cunoscînd lungimea probei
i]i durata difuziei.

0 alt?i posibilitate de evaluare a coeficientului de difu-
zie, este condiţionată de măsurarea cantităţii totale de
substanţa rndioaetiv.1 care a difuzat în probîS.Matematic,
nce»iat?l miirimfî oe obţine prin inte.praraa ec.III-3,pe toată
lungimea probei,-;:i uste dat.

:t de relaţia:
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. 1 - exp{ 2*2
(III-4)

care a fost de asemenea tabelată la calculator în funcţie
de parametrii Y.=<?/C §i 9-Bt/i .Cunoscînd parametrul 1 din
determinări experimentale şi identificînd în tabele valoa-
rea 6 corespunzătoare,coeficientul de difuzie se evaluează
din relaţia D=&4r/t.

In fig.III-2 este prezentată schema instalaţiei experi-
mentale folosită pentru determinarea coeficienţilor de di-
fuzie în topituri metalice, prin metoda capilar-rezervor.
Modul de umplere a capilarelor pentru difuzie,pregătirea
rezervorului cu metal radioactiv gi metodele folosite pen-
tru măsurarea radioactivităţii probelor după difuzie,sînt
descrise în teză.

Determinările de difuzivitate prin metoda capilar-rezer-
vor ,sînt puternic influenţate de efectele hidrodinamice ce
apar la cufundarea probelor în rezervorul cu raetel lichid.
Aceste "efecte de capăt" duc la modificarea concentraţiei
radioactive în capilar §i fac ca precizia la măsurarea
coeficienţilor de difuzie să nu fie mai bună de - Io 5».

1,2. Metoda sursei plane, - a fost pusă la punct pentru
12studiul, autodifuziei în taliu lichid ,1a care metoda ca-

"pilar-rezervor nu a dat rezultate bune.Sistemul de difuzie

. este constituit dintr-un capilar cu

lungimea de Şo-5o majumplut cu metalul

studiat.La unul din capetele capilaru-

lui se introduce o cantitate mică din

acelagi metal,marcat cu trasori radio-

activi (fig.III-3).Prin încălzirea pro-

bei,metalul 33 topeşte,se realizează

contactul între sursa radioactivă gi co-

X'O Ioana capilară gi începe procesul de

autodifuzie al atomilor marcaţi,în me-

FJK.HI-5. Schema talul inert.Distribuţia substanţei ra-

principiului iueto- dioactive în lungul probei s-a obţinut

dei sursei plane, prin integrarea legii lui i?'ick pentru
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Schema instalaţiei pentru
studiul difuziei în topi-
turi metalice«prin metoda
capilar-rezervor.
1.-Incinta de lucru;
2.-Rezervor;
3.-Robinet din cuarţ;
4.-Sistem aecanic pentru

deplasarea probelor;
5*-Slec tromotor;
6.-Bara filetată;
7.-Bară din inox;
8.-Garnitură de cauciuc

pentru etanşare;
9.-Corp metalic mobil;

Io.-SIif metalic;
ll.-Slif din cuarţ;
12.-Colier mobil;
13.-Suportul instalaţiei;
14.-Placă metalică mobilă;
15.-Contra-greutăţi;
16.-Cablu metalic fle-

xibil;

17.-Scripeţi;
18.-Manta din cuarţ pentru

izolare termica;
19.-TeacS din cuarţ pen-

tru termocuplu;
2o.-Probe capilare de difuzie;
21.-Sistem de susţinere a probelor;
22.-Piesă de legăturS;
23.-Clemă pentru centrarea aparatului;
24.-Sistem de robineti pentru racordarea la instalaţia

de vid şi argon.
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cazul difuziei într-un cilindru semi-infinit,cu suprafaţa

transversală egală cu unitatea,clnd întrage cantitate de

substanţă (S),se află la momentul iniţial în planul x=o,şi

este dată de ecuaţia:

C(x,t) exp1 4DtJ ( III-5 >

Coeficientul de difuzie 1) se evaluează din panta dreptei:

r

lg C(x,t) = s ,
W5t 4Dt

( III-6 )

în care C(x,t) este concentraţia substanţei radioactive,

proporţionali cu numărul de impulsuri înregistrate în uni-

tatea de timp,x este distanţa de la interfaţa de difuzie 1^

planul în care se măsoară concentraţia radioactivă,iar t;du-

rata difuziei. Instalaţia experimentală folosiţi pentru de-

terminarea coeficienţilor de autodifuzie prin metoda sursei

plane,este asemănătoare cu cea folosită la metoda capilar-

rezervor,cu unele modificări impuse de specificul noii meto-

de,care nu necesită un rezervor cu metal lichid.

Profilul concentraţiei substanţei difuzanţe în lungul c- -

pilarului,s-a determinat prin măsurarea radioactivităţii

unor straturi succesive cu grosimea de 1 mm,obţinute prin

glefuirea probelor pe hîrtie metalografică.Grosimea exacta

a fiecărui'Strat s-e determinat prin doua măsurări ale lun-

gimii probelor,înainte §i după şlefuire,cu ajutorul unui

microraetru.

Cop.2. Hezultatele experimentale de autodifuzie

£n mfetale pure lichide.

2.1. Autodifuzia în Cd lichid.S-au măsurat coeficienţii

de autodifuzie în intervalul de temperatură 35o-5oo°,prin

metoda capilar-rezervor.Ca trasor radioactiv ani folosit

redionuclidul Cd ' m obţinut prin iradierea unei probe de

Cd metalic la reactorul nuclear.După difuzie am măsurat atît

radioactivitatea totală a probelor cît şi radioactivitatea

la diferite distanţe x- de la interfaţa de difuzie, prin
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secţionarea probelor în bucăţi cilindrice de 1,5 mm lungime.
Curbele de penetraţie obţinute ne-au permis eliminarea probe-
lor nereuşite şi calculul coeficienţilor de autodifuzie pen-
tru capilarele la care difuzia a avut loc cu păstrarea condi-
ţiilor iniţiale §i la limită.

In fig.III-4 sînt date rezultatele obţinute la măsurarea
curbei de penetraţie pentru două probe de la o difuzie la
35o° cu durata 2 h,iar în partea de sus a figurii sînt re-
prezentaţi coeficienţii de autodifuzie calculaţi pentru fie-
care punct de pe curba de penetratie,linia plină corespunzînd
mediei valorilor obţinute.

*••

- f ?*

«6
/

Fig.III-4.

Curba de penetraţie
şi coeficienţii de
autodifuzie calcu-
laţi pentru două
probe de difuzie.

Rezultatele ex-
perimentale obţinute
la studiul variaţiei
cu temperatura a coe-
ficienţilor de auto-
difuzie în cadmiu,
lichid, sînt date în
Tab.III-1.

0*-

Tabelul III-l.Coeficienţii de autodifuzie în Cd lichid.

Temperatura,°C . 33o° ° 39o° 43o° 47o° 5oo°

-2-1
2,12 2,27 2,52 3,22 3,56 4,6o

+ <Tjj.lo-',cra s" o,o4 o,ol 0,08 o,19 o,39 o,14
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2.2.Autodifuzja în TI lichid. Variaţia cu temperatura a
difuzivităţii In II lichid,a fost 3tudiat'ă în domeniul 35o-
800°,prin metoda sursei plane,pusă la punct special psntru
acest metal.Determinările efectuate prin metoda capilar-re-
zervor nu au dat rezultate bune,deoarece TI,fiind un metal
plastic,s* deformează cînd este scos din capilarul de gra-
fit şi perturbează profilul concentraţiei substanţei difu-
zante.Ca trasor radioactiv am folosit radionuclidul TI ;
puritatea chimică a sursei a fost verificată prin analiza
spectrală cu un analizor multicanal.

Cupa difuzie,am determinat profilul de penetraţie a tra-
sorului radioactiv în proba capilară,prin şlefuirea unor
straturi succesive,pe hîrtie metalografică §i măsurarea ra-
dioactivităţii straturilor cu o sondă de scintilaţie.Pen-
tru fiecare probă am construit curba de penetraţie şi
dreapta lgC(x,t) = f(x ), a cărei pantă 1.1, am calculat-o
prin metoda celor mai mici pătrate. Coeficientul de auto-
difuzie s-a determinat din relaţia D = lge/4tM. In lucra-
re sînt date curbele de penetraţie şi dreptele semilogarit-
mice pentru toate probele de difuzie.In fig.IIi-5 sînt date
rezultatele obţinute la măsurarea a două probe de difuzie

la temperatura de 35o°,cu o durată de 8100 s.
Variaţia cu temperatura a coeficienţilor de autodifuzie

.în taliu lichid,este dată în Tab.IXI-2.

Tabelul III-2-. Coeficient ii de autodifuzie în TI lichid.

Temperatura,°C; 55o 4oo 4o9,6 500 600 7oo floo

D.lo^em2*"1; 1,69 2,21 2,28 2,85 3,78 4,97 6,12

- Gg .lo^cm2s"| o,oj>' o,o3 o,o9 0,04 o,12 o,21 o,16

2.3.Autodifuzia tn Sb lichid. Variaţia cu temperatura
a coeficienţilor de autodifuzie în Sb lichid,în intervalul
64o-85o°,a fost determinată prin metoda capilar-rezervor,

124utilizînd ca trasor radionuclidul Sb .La temperaturi mari,
capilarele din grafit au fost înlocuite cu capilare din
alumină aintarixata,pentru care Sb manifesta o aderent.1
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2.4. Autodifuzia în Te lichid.Intervalul de temperatura
în care am măsurat difuzivitatea în Te lichid,a fost de nu-
mai 15o°,deoarece Te este foarte volatil,iar tensiunea sa de
vapori creşte mult cu temperatura.Determinările experimentale
e-au efectuat prin metoda eapilar-rezervor,folosind capilare
din grafit.Trasorul radioactiv necesar pentru marcarea re-
zervorului a fost obţinut prin iradierea la reactor a unei
probe de telur metalic pur.Lucrările de difuzie s-au efec-
tuat după dezintegrarea izotopilor de viaţă medie şi scurtă,
astfel încît trasorul a fost constituit din radionuclizii

Te125m+Te127m+Te129m ><JU p e r i o a d e ^ i d e înjumătăţire.

Rezultatele experimentale obţinute pentru variaţia cu tem-
peratura a difuzivixgţii în Te lichid,sînt date în Tab.III-4.

Tabelul III-4. Coeficienţii de autodifuzie în Te lichid.

Temperatura, G 47o 48o 5oo 55o 56o 58o 600

D.lo5,cm2s"1 2,52 2,42 3,2o 3,42 5,82 4,22 7,2o

o 5cm s -
o,17 o,29 o,18 o,4o o,42

Cap.3 Interpretarea rezultatelor experimentale de
autodifuzie în metale pure lichide.

3.1.Reprezentarea datelor de difuzie în conceptul
stărilor activate termic.

Conceptul difuziei ca un proces activat termic,de§i res-
trînge mărimea deplasării difuzive a atomilor în lichid;la
distanţe egale cu distanţele interatomice,la fel ca în so-
lide,permite o raţionelizare a rezultatelor experimentale în
funcţie de energia de activare a difuziei si de constante
pre-exponen£ial£ din legea Arrhenius, §i compararea rezulta-

telor obţinute pentru me Laie cu structuri asemănătoare în
staî-e solids'..Variaţia de tip Arrheiiius a coeficientului de
difuzie cu temperatura, D = i) exp. (-L'/uT), este datS în lu-
crare eub for.ua unor diagrame lgu=f (l/T),pentru metalele
studiate. Prelucrarea statistici a rezultatelor experimen-
tale r.e-a permis stt calculau coeficienţii dreptelor' lgD =
A + B(l/T) rx abaterile standard ale acestor coeficienţi;
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din aceste valori am evaluat: energia de activare E şi fac-

torul pre-exponenţial D -împreună cu abaterile standard

corespunzătoare.

Rezultatele experimentale date în Tab. III-5farată ca*
—A 2 —1

L este de ordinul Io cm s pentru metalele tipice cum

sînt Cd şi TI care au,în stare solidă,structuri hexago-

nale şi cu un ordin de mărime mai mare pentru Sb care face

parte din.grupul semimetalelor,avînd în stare solidă o

structură romboedrică.In ce priveşte energia de activare

a difuziei, am constatat că aceasta creşte cu tempera-

tura de topire a elementului.

Tabelul III-5»Rezultatele experimentale obţinute

pentru variaţia de tip Arrhenius a coeficienţilor

d e a u t o d i f u z i e c u t e m p e r a t u r a . .• '•••••.> • ••:

Ele- T t

men-
tul. or

Structura
în stare
solidă. cmV1

cal/wcf...

Cd 321 33o-5oo

TI 3o4 35o-8oo

Sb 631 64o-85o

47o-5oo
Te 452

5oo-6oo

Hexagonală

Hex.-*c.v.c

Romboedrică

Hexagonală;
lanţuri spi-
ralate .

(6,86±2,17).lo"4 4270+428

,(3,17+o,27).lo"4 362o+13o

(1,25+0,54).lo"5 596o+82o

II.88071,89.1o

4,lo.lo-4 3.970

fovr.K

Fig.III-6.

Reprezentarea lgD=f(l/T)

pentru telur lichid.

Reprezentarea serai-

logaritiaică a difuzivi-

tăţii în Te lichid,a

arătat o scădere mai

accentuată a coeficien-

tului de autodifuzie în

intervalul de presolidi-

fitare (451-5oo°).
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Considerînd separat cele doua domenii de variaţie cu

temperatura a difuzivităţii,am calculat constantele pre-

exponenţiale şi energiile de activare corespunzătoare.Pen-

tru intervalul de presolidificare,valorile D şi E obţinu-

te,sînt mult mai mari decît cele caracteristice metalelor

lichide.Energia de activare calculată pentru acest inter-

val,2=11,8 kcal/n>oJ . ,este cu un ordin de mărime mai mare

decît valoarea obţinută1 la temperaturi mai nari (E=3,97

Kcal/fnol ), valoare comparabili cu a celorlalte metale li-

chide.

Comportarea anormală a difuzivităţii telurului în inter-

valul de presolidificare,a fost explicata prin modificări-
17le ce apar în structura Te la topire. Glazov a arătat că

unităţile structurale existente în telurul lichid imediat

după topirea sa,păstrează,în parte.structura de ordine

apropiată a Te solid .La topire,ere loc distrugerea tota-

lă a legăturilor slabe Ven der V/aals între lanţurile de

atomi,şi distrugerea parţială a legăturii covalente a ato-

milor din lanţ.Aceste modificări duc la creşterea distan-

ţei dintre lanţuri şi. la scurtarea lor,însoţită de creşte-

rea concentraţiei purtătorilor de sarcină.iăîlsurarea visco-

zităţii telurului lichid în intervalul de presolidificare,

a arătat că în: acest domeniu viscozitatea este de circa Io
18

ori mai mare decît la lichidele neasociate .Proprietăţile

electrice şi magnetice ale Te lichid,ca şi densitatea sa,

prezintă variaţii particulare în apropierea punctului de
17-19

topire .Făcînd o legătură între aceste observaţii şi

rezultatele experimentale obţinute pentru autodifuzia în

Te lichid,putea aprecia că valorile mici ale difuzivităţii

lîngă punctul de topire,se datoresc mobilităţii mai mici a

lanţurilor de atomi,în comparaţie cu mobilitatea atomilor

nelegaţi.Creşterea bruscă a difuzivităţii cu temperatura,

se explica prin creşterea numărului de atomi nelegaţi,ca

urmare a disocierii lanţurilor de atonii.La temperaturi mai

mari,elementele lanţurilor fiind practic complet disociate,

creşterea difuzivitiiţii te datoreqte numai creşterii norma-

le a uiobilitilţii atomilor cu temperaturu.
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Influenta structurii metalului solid asupra energiei de
activare a difuziei.

Din datele experimentale de difuzie în metale lichide,
2

Nachtrieb a arătat că energia de activare a difuziei este
proporţională cu temperatura de topire a elementului,con-
form relaţiei: E=3,35RTt.In fig.III-7 este dată diagrama lui
Nachtrieb pe care am trecut şi valorile experimentale ale
energiei de activare a difuziei în Cd,Tl,Sb şi Te,obţinute
de noi.

600 8OO 1000

Fig.III-7.VariaL-ia energiei de activare a difuziei în
lichide,cu temperatura de topire a elementului;© metale
tipice;(+)semimetale.

Jjatole noastre experimentale se corelează satisfăcător
cu dependenta propusă de Nachtrieb,cel puţin în ce priveşte
valorile obţinute pentru Cd şi TI.Se observă că energiile do
activare ale serairoetalelor (H£,Ga,£n,Bi) ,ae situează sub
drcnpta calculata de Nachtrieb.Această observaţie este
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valabilă si pentru energia de activare a autodifuziei în Sb

lichid,determinata în lucrare.Folosind rezultatele experi-

mentale proprii şi datele de difuzie în metale lichide din
O*» Oft

literaturS "* ,aa calculat constantele pentru relaţia E=

CRT.,în funcţie de structura elementului în stare solidă:

2 = 3,29 HT+ - pentru metale tipice cu structură cub cu

volum centrat,cub cu feţe centrate şi he-

xagonal compactă;

£ = 2,52 RT t - pentru semiinetale.

Pentru metalele din grupa I-e.care au toate aceeaşi struc-

tură,am calculat separat constanta de proporţionalitate şi

an obţinut relaţia:

E = 3,11 RT t.

Betele folosite la calculul acestor constante sînt date în

Tabelul de mai jos.

Tabelul III-6

Ele-
men-
tul,

Li
Na
K
Hb
Cs
TI
Zn
Cd
Cu
Ag
Pb
In

Tt,
K

454
371
337
312
3o2
577
692,

594
1356

1234
6oo,

429,

lte sul tate

-

, Structu-
ra.

c.v.c.
n

n

tt

K

eve/hex.

5 hex.

»
c.f.c.

4
4

proprii.

2,
Kcal
mol

2
2
2
1

1
3(

5,
3,
9,
7,
4,
2,

,87
,22
,02

,98
,86#

,62

>°9
,31*
,71
,76
,45
,55

c =

C=
E/HTt

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2

.2

,18
,01
,o2
,19
,lo
,16
,7o
,62
,6o
,16
,73
,99

,2?

Serai- T
meta- v

le. K

Ga
Hg
Sn
Bi
Sb
Te

3o2
234
5o5
544
9o3
725

f >
1*

,8

,1

,3
,5

2,
Kcal
mol

1
1
2
2
5
3

,12
,12
,58
,51
,58
,97

C =

cs
E/flTt

1
2
2
2

3
2

,86
,47
,57
,32
,11*

,76*

>52

Consideram cu valorile medii ole constantelor calculate

de noi sînt mai corecte deeît conotantele propuse de Saxton

?i Sherby J (C=3,o pentru metale tipice şi C=2,75 pentru

î.le) ,deo£srece ei au dispus de mai puţine date de
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autodifuzie în metale lichide,în comparaţi» cu datele «xpe-
rimentale folosite de noi.

Influenta structurii metalului solid aaupra constantei
preexponentiale.

Folosind rezultatele experimentale proprii si datele de
Po»?R

difuzie din literatură ,am arătat cfi factorul pre-«xpo-
nenţial depinde de masa atomici e elementului si că aceasta
dependenţa este influenţată de structura metalului în stare
solidS Cfig.III-8).

Fi.g.III-8.
Variaţia DQ-li
în funcţie de
structura elemen-
tului solid;
• c.v.c.
6 c.f.c.
A hex.

Pentru metalele din grupa I-a cu structură c.v.c,am ob-
ţinut o variaţie liniară a mărimilor lgDQ şi lgll.Evaluarea
coeficienţilor dreptei,prin metoda celor mai mici pătrate,
ne-a condus la relaţia:

1>O = 5.1o~
3(M)"0»36 (III-7) :

Se poate considera că în limita erorilor experimentale,fac-
torul preexponential psntru metalele din grupa I-a este dat
de relaţia:

D o = 3.io
 5(li)

Pentru metalele cu structură mai denaS,c.f.c.sau hex.,deşi
se observti o corolare între mărinile D §i M, este mai greu
de obţinut o relaţie cantitativa datorită îinprSştierii mari
a valorilor experimentale D .

Pentruseiniraetale.N.Petrescu şi fc.Petrescu ° au considerat
' l/p

ca o reprezentare a mâriinii D («'.) ' în funcţie de numărul de
coordinare al seroinie talul ui lichid Z f, caracterizează mai ju-
dicios influenţa coordinîirii asupra difuzivitâţii.decit re-

1/2prezentarea D (M) ' în funcţie de numSrul de coordinare
29al elementului solid,propusă anterior de Saxton §i Sherby ?
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Valoarea constantei pre-exponenţiale determinata de noi

pentru autodifuzia în Sb lichid,se înscrie perfect pe dia-

grama î> (M) = f (Zt) propusă de autorii menţionaţi (fig.

III-9).

Fig.III-9.

Influenţa numărului

de coordinare al li-

chidului asupra con-
i /?

stanţei Do(I.'0 •

1/2
AceestS valoare, în.Mroun3 cu valorile D_(M) pentru Bi,

p 26—?R

Sn,Ga şi Hg din literaturi ' ~ ,reprezentate în coordona-

te ceiuilogaritmice (fig.III-lo),ne-au conduc la următoarea

releţie pentru constanta pre-exponenţialS:
DQ - o,36(k)"1/2exp.(-Z,/2) (III-9)

Linearizarea oarbei D (1,0

în coordonate semilogarit-

1/2

Pe baza rezultatelor ob-

ţinute, am propus două relc-

jfii ejfipiricu de calcul a

coeficienţilor de autodifu-

zie pentru dou;; niiiucorii du olewentc:

- pentru nutJ-Jc-Je din y.rup*'. 1-a,cu structuri cub cu volum
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centrat,relaţia:

D = 3.1o"3(M)"1/2exp.(-3,ll \/T) (III-lo)
- pentru semimetale,relaţia:

D = o.36 (l»)"1/2expJ4Z#/2 + 2,55 Tt/T)l (III-ll)

Cele două relaţii permit evaluarea coeficienţilor de auto-
difuzie pe baza a două mărimi fizice - masa atomică şi tem-
peratura de topire a elementului,si a unei mărimi structu-
rale - numărul de coordinare al lichidului.

3.2. Verificarea modelului Keynik al difuziei prin
fluctuaţii.

In cadrul teoriei fluctuaţiilor Reynik a elaborat un
model al difuziei care prevede o variaţie liniară a difuzi-
vităţii cu temperatura:

(111-12)=-1,72.1O 2 4ZXJK 2,o8.1o9ZX2

)T

În care Z este numărul mediu de coordinare al lichidului,
XQ,distanţa, maximă a deplasării difuzive,iar K este cons-
tanta de forţă a legăturii interatomice.

Reprezentarea datelor experimentale de autodifuzie,în
funcţie de temperatura absolută,a arătat că pentru Cd,Tl
şi Sb,coeficienţii de autodifuzie variază cu temperatura
conform relaţiilor:

,= -7,o4.Io" 5 l,47.1o"7T

= -4,25.Io"5 + o,94.1o~7T

= -9,59. Io"5 + l,58.1o~7T

(111-13)

(111-14)

(111-15)

Pentru telur,am calculat o relaţie asemănătoare numai în
intervalul de temperatură 773-873 K,în care difuzivitatea
este caracterizată de valori specifice metalelor lichide:

DTe= -' 'T (111-16)

Prin identificarea succesivă a coeficienţilor ecuaţiilor
III-13fHI-15 cu coeficienţii ec.III-12,am calculat măriciea
X cunoscînd numărul de coordinare al metalului lichid.din

31date de difracţie a razelor X-' .Am calculat de aseaenea
constunte de forţă n lecturii interatomice K şi rasa par-
ticulei difuznnte, r=(d-X0)/2,în care d este distanţa medie
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interatomică în metalul lichid,cunoscută din date de difrac-
ţie a razelor X pe lichide.Rezultatele obţinute sînt date în
tabelul de mai jos.

Tabelul III-7.Interpretarea datelor de difuzie prin teoria
fluctuaţiilor.

Ele-
men-
tul.

AT
K

Baza neta- Raza v -i_-4
licS, ioni- *" L 0

jj că, fi dyne/cm

Cd 594 - 773 o,292

TI 623 -Io73 o,2o3
Sb 913 -Io73 o,353
Te 773 - 873 o,3ol

1,38 1,38-1,51
1,56 1,44-1,59
1,38 1,39-1,66
l,3o l,37-l,6o

1.14 5,79
1.15 13,3o
o,89 5,85
o,82 6,6o

Datele din tabel ne-au permis să facem următoarele ob-
servaţii:

1.-Pentru toate metalele studiate,valoarea maximă a de-
plasării difuzive,X0,este cu un ordin de mărime mai mică
decît distanţa medie interatomică în lichid a cărei valoa-
re este cuprinsă între 2,9o S. pentru Te şi 3,3o X pentru TI.

2.-Raza particulei difuzanţe r, este în foarte bună con-
cordanţă cu raza metalică şi diferă de raza ionică cores-
punzătoare, sugerînd neutralitatea particulelor participan-
te la difuzie.

Aceste rezultate arată că transportul difuziv nu se re-
alizează numai prin deplasările individuale ale atomilor pe
distanţe egale cu distanţele interatomice,aşa cum prevede
teoria golurilor, ci şi prin deplasarea unui ansamblu de
atomi în golurile create în lichid prin fluctuaţiile rnacro-
scopice ale densităţii acestuia.

3.3.Interpretarea datelor de difuzie conform teoriei
sferelor ri/ride.

Protopapas,Anderson ci Parlee au propus o relaţie teo-
retică pentru calculul coeficienţilor de difuzie în metale
lichide,pornind de la relaţia iinskog pentru coeficientul de
difuzie într-un fluid constituit din sfere rigide şi folo-
sind ecuaţia de stere Caraahan-Stariine §i aproximaţiile
Dymond-Aider :
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(111-17)

In cadrul acestui model teoretic,se presupune că diametrul
sferelor rigide variază cu temperatura conform relaţiei:

(T=<r [l - B(T/Tt)
1/2J/(1-B) (111-18)

în care B este constant pentru toate metalele la temperatura
de topir61(B=o,112),iar diametrul la T t este dat de ecuaţia:

<Tt= (6 'ţ tM/?j' tN 0)
1 / 5 CIII-19)

Fracţiunea de împachetare ii se calculează din relaţia:

¥ a 7t <T (TT")3 (III-20)
în care *ţt=o,472 pentru toate metalele lichide la tempe-
ratura de topire .

Factorul de corecţie C(J ) definit ca raportul .între
coeficientul de autodifuzie al unui fluid constituit din
sfere rigide gi coeficientul de autodifuzie Enskog,a fost
calculat şi tabelat de Alder §i ÎTainwright" pe baza calcu-
lelor de dinamică moleculară.

Folosind mărimile menţionate, am calculat coeficienţii de
eutodifuzie în Cd,Tl,Sb gi Te pe baza ecuaţiei 111-17 şi
i-am comparat cu valorile determinate experimental.In fig,
III-ll gi 111-12 se poate observa o foarte bună concordanţă
între valorile teoretice §i cele obţinute experimental pen-

tru Cd şi TI.

Fig.HI-ll.

Variaţia D=f(T) în Cd li-
chid; 1.teoria sferelor
rigide; 2.teoria Walls?- .
Upthegrove; 3.teoria
Swalin; ©.valori experi-
mentale proprii.
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Pe aceste diagrame am reprezentat şi variaţia difuzivită-

ţii cu temperatura conform teoriilor lui Walls-Upthegrove'6

(curba 2) şi Swalin5 (curba 3),care sînt foarte diferite de
rezultatele experimentale.

Fig.III.12.
Variaţia D=f(T) în TI
lichid; 1.teoria sfe-
relor rigide; 2.teoria
Walls-Upthegrove; 3.te-
oria Swalin; ©.valori
exDerimentale proprii.

1199

Pentru telur lichid,valorile experimentale ale coeficien-
ţilor de autodifuzie,verific5 de aseinenes modelul teoretic al
fluidului din sfere rigide,cu excepţia intervalului de preso-
lidificere în care difuzivitatca scade mai accentuat.

700

Fifi.III-13.
Variaţia D=f(T) în
Te lichid.calculata
pe baza teoriei sfe-
relor rigide; ©.va-
lori experimentple
proprii.

^t'O tc-ria sferelor ricide a fost verificatu în mod cu
totul .~r.tisfiicai.or pentru cele mai mul tu metale lichide a
Cfîror clii'uzivitîii.e a i'ost determinntri experimental ' , v a -
lorile; obţinute cit noi pentru uutodifuzie în ob lichid aînt
:"or-rto diivritc- de cele calculate po baza relaţiei 111-17.



- 21 -

Cap.4.Rezultatele experimentale obţinute la studiul

autodifuziei Te în alia.ie lichide de telur si

interpretarea lor.

4.1.Autodifuzia Te în alia.iul eutectic lichid PbTe.

4.1.1.DeteriginSri experimentale.Pentru determinarea difuzi-

vităţii Te în eutecticul lichid PbTe am folosit atît metoda

capilar-rezervor cît §i metoda sursei plane.Rezultatele ex-

perimentale obţinute pentru variaţia coeficienţilor de auto-

difuzie cu temperatura,în intervalul 475-6oo°,sînt date în

tabelul de mai jos.

Tabelul III-8.

Tempera tura,°C 475 5oo 525 55o 575 6oo

D.lo^cnPc'1 5,54 5,56 6,ol 6,42 6,83 7,41

+ (T-jj.lo ,em s o,o2 o,26 o,13 o,22 o,3o o,5o

4.1.2. Interpretarea rezultatelor.

e) Conceptul sterilor activate termic.In cadrul acestei

teorii,variaţia difuzivităţii cu temperatura,obţinută expe-

rimental, eate dată de relaţia:

U = (4,52+l,37).lo""4exp.£-(31Po+48o)/iir) (111-21)

care corsspunde interpretării mecanismului de difuzie ca un
proces activat termic.

Uesultatele obţinute sînt în concordanţă, cu studiile e.ec-
39tuate de iilasov ni colab. ,care au arătat c3 iaotemale vis-

cozitiiţii Ţi conductibilităţii electrice presintîi un ainia
In compoziţia autenticului PbTe-telur.Această comportare in-
dlcfi o modificare a caracterului legăturilor interntO3îics,în
iiistuiul diaociorii formaţiunilor structurale caracteristice
compusului Pbi'e.La r.ccastft compoziţie este de aşteptat doci,
o crvirjtere corespunzfstoare a coeficientului de autodifuzie
în aliajul lichid,în coiaparaţie cu coeficienţii de ruitodir'u-
•.;Le ai .noinponenţilor»Valoarea mica a energiei de activare a
'lutociifuzici în aliajul lichid,în comparaţie cu oaar^iilo de
activare a autodifuziai în componenţi,vine de nseijane-i in
aprijinul conuideroţiilor cu privire la tendinţa d.? «iiisociora
fi fortiKiţiunilor n truc turale caracteristice co-npusului,î:; rj-

comooxiţiei cutoctica (Tabelul iII-9>.
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Tabelul III-9.

JBlementul
difuzant

Te
Ib

Te in PbTe

D.lo5

cm2»'1

la 45o°C

2,73
4,13
5,14

TXt

°c
451
327,5
4o5

E '
cal/mol.

555o
445o
318o

Do.lo
4

cmV1

12,9
9,15
4,52

b) Teoria fluctuaţiilor.

Interpretarea rezultatelor experimentale pe baza modelu-
lui Reynik din cadrul teoriei fluctuaţiilor (ee.III-12),
ne-a condus la o variaţie liniară a difuzivităţii cu tem-
peratura, de forma:

D = -6,43.Io"5 + o,ol6.1o"5 T(K) (111-22)

Caracteristicile structurale ale aliajului eutectic PbTe
lichid,obţinute din datele experimentale de difuzie sînt:

- Distanţa maximă a deplasării difuzive,X =o,354.8,este
cu aproximativ un ordin de mărime mai mică decît distanţa
interătomică med ie, calculată din relaţia d*(3pb+d"Te)/2=
3,15 fi,în care am folosit valorile 3pb=3,4 fi şi d"Te=2,9 fi

din date de difracţia razelor X în Pb-şi Te lichide40.
- Raza particulei difuzanţe,calculată din relaţia r=cF-X0

este 2,8o fi ,în foarte bună concordanţă cu suma razelor me-
'talice ale componenţilor , rp D

+ r<r e

= 2,87 8.
- Constanta de forţă a legăturii interatomice, K=3,94.1o4

dyne.cm' , de asemenea în bună concordanţă cu valoarea de-
terminată din date experimentale de compresibilitate .

c) Teoria sferelor rigide.
Aplicarea teoriei sferelor rigide la autodifuzia în eu-

tecticul lichid PbTe,nu a dus la razultate satisfăcătoare.
Variaţia cu temperatura a coeficienţilor de autodifuzie,cal-
culată din relaţia Protopapas şi colab.este reprezentată
printr-o curbă avînd o formă asemănătoare cu cea experimen-
tală,dar valorile individuale ala coeficienţilor de autodi-
fuzie, sînt mâi mari decît cele calculate,(fig.III-14).
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•Iff-

900

Fig.III-14.
Variaţia cu temperatura
a difuzivităţii Te în
eutecticul lichid PbTe
calculată pe baza teo-
riei sferelor rigide,
curba (1); valori expe-
rimentale (curba 2).

4.2.Autodifuzia Te în aliajul lichid Tl^Te.
4.2.1.Determinări experimentale» Variaţia cu temperatura

a coeficienţilor de autodifuzie ai Te în compusul TlgTe li-
chid, în intervalul de temperatură 45o-6oo°,a fost determina-
tă prin netoda capilar-rezervor.Rezultatele experimentale
sînt date în tabelul de mai jos.

Tabelul III-lo.

Temperatura, C

D.lo5,cm2s"1

45o 475

2,27 3,o4

o,13 o,19

5oo 525 575 6oo

4,31 4,96 6,11 6,74

o,34 o,11 o,o9 1,12

4.2.2. Interpretarea rezultatelor.
a) Conceptul stărilor activate termic.Reprezentarea da-

telor experimentale de difuzie sub forma lgD=f(l/T),dată
în figura III-15,a pus în evidenţă o scădere nai accentu-
ate a coeficientului de autodifuzie în intervalul de pre-
aolidificare (45o - 5oo°).Aeeastii scădere,ca gi valoarea
foarte mare a energiei de activare a difuziei, 11,11 kcal/
at.g.,sugerează apariţia unor importante schimbări structu-
rale în intervalul de presolidificare a compusului Tl2Te.
Această presupunere este susţinută de determinările de
viscozitate efectuate de Nakamura^'xn aliaje lichide Tl-Te.
Ilaxiwcle pronunţate pe izotermele de viscozitate in veci-
nătatea compoziţiei stoechiometric* Tli?Te ,în intervalul

r
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de presolidificare,se pot explica prin slăbirea caracteru-
lui ionic al legăturii Tl-Te şi apariţia legăturii covalen-
te,care duet la formarea unor "grupări moleculare"stabile,
avînd compoziţia TlgTe.

Fig.III-15.
Reprezentarea aemi-
logaritmică a coefi-
cienţilor ele eutodi-
fuzie ai Te în TlgTe
lichid.

ln;ilţiiiiea maximelor viscozitfiţii corespunzătoare compo-
ziţiei J?l2Te,create cu sefiderea temperaturii,de la 2,3 cp.
la 56o°,le 3,7 cp.la 45o°.Această comportare este ilustra-
tă în fig.111-16,reprodusă după lucrarea lui Nakamura şi
pe care ani reprezentat izoterma de la 45o pe baza datelor
experimentale ale autorului.

Fjg.III-16.

Izotermele viscozitwţii
în aliajul lichid Tl-Te1?

Acceptînd ideea exis-
tenţei unor legSturi co-
valente Tl-'i'e la eompozi-
ţi;j Tl2Te,cu formarea unor
i;rupf:ri moleculare stabi-
le ,scfiderea mureaţi a di-
fuzivitfiţii observată în

r
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intervalul de presolidificare,s-ar putea explica prin apari-

nia unor fenomene- de asociere,manifestate prin creşterea

acestor formaţiuni structurale cu scăderea temperaturii.

La temperaturi mai mari de 5oo ,"grupările moleculare"

tind să se disocieze ca urmare a creşterii agitaţiei termi-

ce, iar variaţia mai lentă a coeficientului de autodifuzie

cu temperatura,arată că în acest domeniu de lichid nu raai

au loc schimbări structurale importante.In intervalul de

temperatură 5oo-6oo°,datele experimentale de difuzie se

pot scrie sub forma unei relaţii de tip Arrhenius:

D = (12,14+l,9o).lo"5exp.[-(6ool+153)/RT) (111-23)

.Energia r"e nctivare -e difuziei pentru acest domeniu,

:D=o,26 ev, este comparabilă cu energia de activare a curge-

rii viscoase JL=O,23 ev,determinată de Na&amura din datele
43

de viscozitate în aliajul lichid Tl-Te .

32
b) Teoria sferelor rigide»

Ani încercat aplicarea modelului Protopapas şi colab.'

din cadrul teoriei sferelor rigide,la calculul autodifuziei

Te în aliajul lichid Tl9Te,presupunînd că unitatea structu-

rală participantă la procesul de transport difuziv este un

ansamblu constituit din doi atomi de TI şi unul de îe,avînd

masa egală cu suma maselor constituenţilor.Deoarece diame-

trele celor două specii atomice sînt apropiate, Cm, =3,18 A

şi C™ =3,2o S,am presupus o împachetare a celor trai atomi

astfel încît diametrul ansamblului la temperatura de topire

să fie egal cu de două ori diametrul uneia din specii { iTt=

6,4 S).La temperaturi mai mari,am presupus că diametrul an-

samblului variază cu temperatura,conform ec.II1-19 propus?

Variaţia difuzivitri-

ţii Te în îl2îe;(l).

curba teoretic?»; (2).

valori experimentale.

900
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de Protopapas §i colab.Variatia difuzivităţii cu temperatura
este dată în f.ig.III-17.Se constată că aodelul presupus de noi
pentru structura aliajului lichid în apropierea punctului de
topire este verificat de valorile experimentale ale difuzivită-
ţii minai în acest domeniu de temperatură.La temperaturi mai
mari,la care formaţiunile structurale tind să se disocieze,
coeficienţii de autodifuzie măsuraţi sînt mai mari decît cei
calculaţi conform teoriei sferelor rigide.

Conduşii.

1. Lucrarea conţine un studiu complex,teoretic şi experimen-
tal al procesului de autodifuzie în metale şi aliaje lichide.
S-au măsurat coeficienţii de autodifuzie în 4 aetale lichide:
Cd,Tl,Sb şi Te şi în următoarele aliaje lichide de telur: com-
pusul semiconductor TljTejeutecticul PbTe gi aliajul Biq o

T ei o»
importante pentru posibilităţile aplicaţiilor practice.

2. Detsminările experimentale a-au efectuat prin metode
cu trasori radioactivi: metoda capilar-rezervor şi metoda sur-
sei plane pe care am pus-o la punct în cadrul prezentei lucrări
pentru măsurarea autodifuziei în TI lichid.Am in̂ -i-pretat re-
zultatele experimentale pe baza formalismului stărilor activata
termic,a teoriei fluctuaţiilor şi a teoriei sferelor rigida.

3. In cadrul teoriei stărilor activate am reprezentat vari-
aţia cu temperatura a coeficienţilor de autodifuzie prin rela-
ţii de tip Arrhenius.Am arătat că structura elementului solid
influenţează asupra relaţiilor empirice energie de activare-
temperatură de topire si constantă pre-exponenţială-masa ato-
mică a elementelor §i am proous două relaţii simple pentru cal-
culul coeficienţilor de autodifuzie a două grupuri de elemente:
metalele din grupa I-a şi semiioetalele.

4. Rezultatele de autodifuzie în Te lichid au pus în eviden-
ţă o scădere mai accentuată a difuzivitSţii în intervalul de
presolidificare,care a fost explicată prin modificarea structu-
rii Te la temperatura de tooire şi într-un domeniu de cea 5o
peste această temperaturi.

5. Interpre.tarea rezultatelor experimentale pe ba?.u teoriei
fluctuaţiilor,ne-a condus la următoarele observaţii: a)distan-
ga maximi n deplasării difusive este cu cea un ordin de m-irime
mai mică decît distanţa interatoaicS aci io în lichid,conatatnrc
care vine în sprijinul ipotezei că difuzi? are loc prin depla-
sarea cooperativă a unor grupuri du ntorni,po distanţa vnriabilo,
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în golurile create prin fluctuaţiile densităţii lichidului;
b)raza particulei d if uzanţe calculată din datei» experimentale
de difuzie,este foarte apropiată de raza metalică a elementelor
studiate,augerînd neutralitatea particulei difuzanţe.

6. Modelul Protopapas şi colab. bazat pe teoria sferelor rigi-
d e ^ verificat cel mai bin* variaţia difuzivităţii cu temperatul
ra în Cd şi TI lichid şi de asemenea în Te lichid,cu excepţia in-
tervalului de presolidificare în care coeficienţii de autodifu-
zie sînt mai mici decît valorile calculate.

7* Variaţia cu temperatura a autodifuziei. Te în compusul se-
miconductor TlpTe a arătat o scădere mai accentuată a coeficien-'
ţilbr de autodifuzie în intervalul de presolidifjcare explicată
prin apariţia,la aceste temperaturi,a unor fenomene de asociere
care duc la creşterea formaţiunilor structurale existente în li-
chid. Am verificat valabilitatea modelului Protopapas şi colab.
pentru autodifuzia Te în Tl2Te şi am obţinut o concordanţă bu-
nă între valorile teoretice şi cele experimentale în apropierea
temperaturii de solidificare,admiţînd un model simplificat pen-
tru unitatea structurală participantă la procesul de difuzie.

8. Ca o concluzie generală,se desprinde necesitatea comple-
tării datelor experimentale de difuzie cu rezultate de mare pre-
cizie, extinse pe domenii mai largi de temperstura,care să permi-
tă o mai bună verificare a modelelor teoretice existente si ob-
ţinerea unor informaţii asupra structurii §i naturii potenţia-

j lelor de interacţie în metale lichide.

i lăxprim pe aceastu cale,profunde mulţumiri Conf.Dr.M.Oncescu
conducătorul ştiinţific al teaei de doctorat,pentru sprijinul
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ştiinţifica formulate în cursul elaborării lucrării.

Exprim de asemenea calde mulţumiri Prof.Dr.N.Petr33cu de la
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jinul competent acordat la realizarea cercetărilor uxperiuenta-
le şi pentru discuţiile purtate în domeniul fenomenelor de tran-
sport în topituri metalico.
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mi-a pu3 la dispoziţie bnza loaterinl-î necesarii efectuării c^r-
cotarilor ccporiuientale :*.i colegilor »îin colectivul de lucru,
pentru sprijinul a
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