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Густина олова i розплавiв Sn1−x Nix (x=0,05; 0,10; 0,15) дослiджувалась при
рiзних температурах(453÷1323K) методом лежачої краплi. Показано, що додавання атомiв нiкелю сприяє пiдвищенню густини розплаву завдяки утворенню хiмiчно впорядкованих кластерiв.
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1

Вступ

Олово привертає увагу дослiдникiв завдяки його використанню як основного
компонента багатокомпонентних сплавiв з низькою температурою плавлення,
добрими металiчними властивостями, порiвняно високою корозiйною стiйкiстю,
низьким тиском насичених парiв, широким температурним iнтервалом iснування
рiдкої фази та iншими параметрами, якi дали змогу використовувати такi сплави як
припої, плавкi запобiжники, спецiальнi ливарнi сплави тощо. Технiчнi особливостi
застосування цих сплавiв та технологiчнi особливостi їх отримання вимагають
всестороннього дослiдження не лише у твердому станi, а також i пiсля плавлення.
Олово утворює з iншими елементами рiзнi типи дiаграм фазової рiвноваги бiльшiсть з яких належить до евтектичних систем i систем з iнтерметалiдами. Перший
тип дiаграм передбачає низькi температури плавлення, а другий характеризується
iснуванням iнтерметалiдiв з високою температурою плавлення. Особливе мiсце займають системи, в яких одночасно iснують евтектичнi сплави та iнтерметалiди. Змiна концентрацiї в таких системах призводить до суттєвих змiн не лише температур
фазових перетворень, процентного вмiсту кожної з фаз, а також властивостей не лише у твердому станi, а також i в рiдкому. З цiєї причини нами дослiджувались рiдкi
сплави системи олово – нiкель з метою вивчення впливу нiкелю на таку важливу фiзичну величину як густина. Змiни густини при додаваннi атомiв одного елемента до
iншого тiсно пов’язанi зi змiнами структури ближнього порядку, якi своєю чергою
спричиненi змiною сил мiжатомної взаємодiї мiж найближчими сусiдами.
c Литвин М., 2014
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Методика експерименту

Для вимiрювання густини розплавiв олова з нiкелем було використано метод
лежачої краплi [1]. Дослiджувались розплави чистого олова i розплавiв з вмiстом 5,
10 i 15 ат.% нiкелю. Для синтезу зразкiв використовували матерiали високої чистоти
(Ni – 99,9%, Sn – 99,99%). Кiлькiсний фазовий склад контролювався з допомогою
мiкрорентгеноспектрального аналiзу.
Вимiрювання густини проводилось шляхом аналiзу профiлю краплi. Припускаючи що крапля на пiдкладцi в станi спокою володiє цилiндричною симетрiєю з фотографiй зразка було отримано контур краплi як функцiю x(h). Згiдно припущення
отримаємо:
h�max
1
πx2 dh
V =
VC
0

де VC – об’єм калiбрувальної кульки, hmax – висота краплi. Пiсля обчислення об’єму
густину розраховували згiдно класичної формули
ρ=

3

m
.
V

Результати та їх обговорення

Дослiджувалися рiдкi сплави системи Sn – Ni з вмiстом 0; 5;10 i 15 ат.%Ni.
Температурна залежнiсть густини виявилась типовою для металевих розплавiв
лiнiйною функцiєю (рис.1,2).
Данi, отриманi для розплавленого олова добре узгоджуються з результатами
дослiджень iнших авторiв [4]. Кут нахилу лiнiйних залежностей густини не суттєво
змiнюється з додаванням атомiв нiкелю. Експериментальнi данi з температурних
залежностей густини використанi для оцiнки її значень в точцi плавлення (Табл. 1).

Табл. 1: Рiвняння температурних залежностей.

Сплав
Sn
Sn95 Ni5
Sn90 Ni10
Sn85 Ni15

ρ = a + bT (г/см3 )
7, 22 − 8, 63 · 10−4 T
7, 90 − 10, 07 · 10−4 T
8, 25 − 7, 76 · 10−4 T
8, 50 − 8, 00 · 10−4 T

Tпл (згiдно фаз. дiагр.)
231
630
720
780

Густина при Tпл
6,961
7,266
7,684
7,876

Основна увага зверталась на температурну залежнiсть густини. На рис.2 показанi концентрацiйнi залежностi цiєї фiзичної величини при рiзних температурах.
Видно, що додавання атомiв нiкелю до олова призводить до бiльшого зростання
густини нiж це передбачає модель середньостатистичного атомного розподiлу, для
якого густина є лiнiйною функцiєю залежно вiд вмiсту другого компонента. Таким
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Рис. 1: Температурнi залежностi густини системи Sn1−x Nix

Рис. 2: Iзотерми густини сплавiв Sn1−x Nix

чином спостерiгається позитивне вiдхилення вiд адитивного закону. Що може бути свiдченням перебудови структури ближнього порядку при формуваннi розчину
атомiв нiкелю в оловi. Це є цiлком зрозумiлим якщо порiвняти структури цих двох
елементiв у рiдкому станi. За даними рентгеноструктурних дослiджень [2] ближнiй
порядок олова характеризується меншою щiльнiстю атомного розподiлу нiж у випадку рiдкого олова. Можна було б очiкувати що при малому вмiстi атомiв нiкелю
останнi замiщують атоми олова i утворюють розчин зi структурою олова. У такому
випадку густина змiнювалась би лiнiйно вiд вмiсту нiкелю, але з наших експериментальних даних цього не випливає. Враховуючи особливiсть електронної будови
рiдкого Ni, яка полягає у намаганнi заповнити незаповнену 3-d оболонку за рахунок електронiв олова, то можна передбачити утворення певної кiлькостi кластерiв,
в яких атомiв олова оточенi атомами нiкелю. За рахунок зростання сил мiжчастинкової взаємодiї типу Sn–Ni вiдбувається хiмiчне впорядкування, що i призводить до
змiни структури, а значить i до зростання щiльностi атомного розмiщення в межах
ближнiх координацiйних вiддалей.
Зростання густини можна також пояснити також i в припущеннi iснування структурних дефектiв у атомного розподiлi рiдкого олова. Часто структуру рiдкого олова iнтерпретують в рамках двохструктурної моделi [3], в рамках якої припускається
що iснують структурнi одиницi двох типiв. Першi на основi ближнього порядку,
який подiбний до структури кристалiчного олова поблизу температури плавлення, а другий на основi структурних одиниць з бiльш щiльним атомним розподiлом,
утворених внаслiдок того що частина ковалентних зв’язкiв, якi iснують у структурi
кристалiчного олова руйнується пiсля плавлення i атоми в них стають зв’язаними з
допомогою металiчного зв’язку. Це дає змогу припустити iснування кластерiв двох
типiв, розмiри яких i вiдносна частка яких залежать вiд температури. Виходячи з
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того вважаємо, що мiж кластерами iснують пустоти i зрозумiло що розмiр пустот
залежатиме вiд розмiрiв кластерiв i їх концентрацiї, якi своєю чергою залежать вiд
температури розплаву. Ми припускаємо що мiжкластерний об’єм у структурi олова
може заповнюватись атомами нiкелю i внаслiдок цього збiльшуватиметься густина
розплаву. При зростаннi концентрацiї цього елемента такий тип структури вже не
може реалiзуватися через обмежену частку вiльного об’єму. Зростання температури
призводитиме до зростання вiльного об’єму внаслiдок структурного розпорядкування що в деякiй мiрi залишатиме можливим такий процес розчинення атомiв нiкелю
у оловi, але до певної граничної концентрацiї. В подальшому можливе утворення
кластерiв iншого типу, в яких атомний розподiл має схожiсть до структури iнтерметалiдiв рiзної стехiометрiї i не обов’язково такої самої, яка iснує у кристалiчних
фазах. Таким чином при малих вмiстi нiкелю вiдхилення густини вiд значення, характерного середньостатистичному розчину на концентрацiйнiй залежностi густини
можна пояснити ущiльненням в розподiлi кластерiв олова, а при зростаннi вмiсту
перехiдного елемента причиною такого вiдхилення стає зростання ступеня хiмiчної
впорядкованостi розплаву, що призводить до формування кластерiв iншого типу.

4

Висновки

Додавання нiкелю до олова в межах 5–15 ат.%. у рiдкому станi призводить до
зростання густини, значення якого перевищує прирiст, який мав би спостерiгатися
у випадку утворення атомарного розчину. Подiбна закономiрнiсть спостерiгається
не лише при температурах близьких до температури лiквiдусу, а також i при вищих
температурах. Отриманi експериментальнi залежностi можна пояснити тим, що при
малих вмiстi атомiв нiкелю вони втiлюються у мiжкластернi порожнини в структурi
рiдкого олова, а при бiльшiй концентрацiї цього елемента вiдбувається формування
кластерiв на основi атомiв олова i нiкелю з хiмiчно впорядкованою структурою.
Значення густини дослiджених сплавiв монотонно зменшуються зi збiльшенням
температури i описуються рiвняннями: Sn: ρ = 7, 22 − 8, 63 · 10−4 T ; Sn95 Ni5 : ρ =
7, 90 − 10, 07 · 10−4T ; Sn90 Ni10 : ρ = 8.25 − 7.76 · 10−4T ; Sn85 Ni15 : ρ = 8.50 − 8.00 · 10−4T
Значення густини дослiджених сплавiв зростає при збiльшеннi концентрацiї Ni
i описується рiвнянням ρТ=1000o C (г/см3) = 6.04 + 0.097 · n(ат.%) в iнтервалi дослiджуваних концентрацiй.
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EFFECT OF NICKEL ON DENSITY OF LIQUID TIN
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Density of Sn and Sn1−x Nix (x=0,05; 0,10; 0,15) molten alloys has been studied by means of sessile drop method at oliﬀevent temperatures(453÷1323K). It
is shown that adolition of Ni atoms promotes the increase of density olue to
formation of chemically order clusters.
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ВПЛИВ НIКЕЛЮ НА ГУСТИНУ РОЗПЛАВЛЕНОГО ОЛОВА
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Плотность олова и расплавов Sn 1−x Ni x (x = 0,05; 0,10; 0,15) исследовалась
при различных температурах(453÷1323K) методом лежащей капли. Показано, что добавление атомов никеля способствует повышению плотности
расплава благодаря образованию химически упорядоченных кластеров.
Ключевые слова: интерметаллические соединения, метод лежащей капли, температурная зависимость плотности, концентрационная зависимость
плотности

