
 عیَب در جاهذات: فصل چْارم

ِآهَسین هی فصل ایي در آًچ: 
جاهذات در هَجَد عیَب اًَاع تا آشٌایی 

 .تلَری
تغییز را عیَب تعذاد تتَاى کِ دارد اهکاى آیا 

 کزد؟ کٌتزل را ّا آى ٍ
 ًَِهی تاثیز هکاًیکی خَاص تز عیَب چگ 

 گذارد؟
است؟ ًاخَاستِ سیستن در عیَب آیا 

 



جای خالی :ًقطِ ای عیَب  



 عیَب جای خالی در شثکِ تلَری



 تعییي غلظت تعادلی جاّای خالی

 
   .دّذ هی ًشاى را هکعة هتز یک در اتن تعذاد ،N   ٍ  حجن ٍاحذ در اتن خالی جاّای تعذاد ND   راتطِ ایي در•
•Q: خالی جای یک ایجاد تزای السم اًزصی (J/mol or atom), ( ev/atom) 

•K: تَلتشهاى ثاتت J/atom .K 1.38*10-23 یا ev/atom .K 8.62*10-5
 

   K=R=8.314 j/mol.k :است (R) ّا گاس ثاتت تا تزاتز k  اتن اس هَل یک اسای تِ
 .(است آٍٍگادرٍ عذد تا تزاتز A)R=K*A :دارین سیزا
 کلَیي درجِ حسة تز دها•
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جاًشیٌی عیَب     

(e.g., Cu in Ni) 

عیَب تیي ًشیٌی     
(e.g., C in Fe) 

 ًشیٌیجاًشیٌی ٍتیي : ًقطِ ای  عیَب 



 ایجاد اعَجاج در شثکِ حاٍی  عیة جاًشیٌی     

 اتن جاًشیي تشرگتز اس اتن هیشتاى اتن جاًشیي کَچکتز اس اتن هیشتاى



 

 
 Element Atomic Crystal Electro- Valence 
  Radius   Structure  nega- 
   (nm)   tivity 

 Cu 0.1278 FCC 1.9 +2 
 C 0.071 
 H 0.046 
 O 0.060 
 Ag 0.1445 FCC 1.9 +1 
 Al 0.1431 FCC 1.5 +3 
 Co 0.1253 HCP 1.8 +2 
 Cr 0.1249 BCC 1.6 +3 
 Fe 0.1241 BCC 1.8 +2 
 Ni 0.1246 FCC 1.8 +2 
 Pd 0.1376 FCC 2.2 +2 
 Zn 0.1332 HCP 1.6 +2 

.هقایسِ تیي شعاع اتوی، ساختار تلَری، الگتزًٍگاتیَیتِ ٍ تار یًَی عٌاصز هختلف  

 



.عیَب ًقطِ ای در ساختارّای سزاهیکی    

Shottky  

Defect: 

Frenkel  

Defect 
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Na + Cl - •جاًشیٌی یک کاتیَى دٍ ظزفیتی تِ جای دٍ یَى تک ظزفیتی 

without impurity Ca 2+  impurity        with impurity 

Ca 2+ 

Na + 

Na + 

Ca 2+ 

cation  
vacancy 

without impurity  O 2-  impurity 

O 2- 

Cl - 

an ion vacancy 

Cl - 

      with impurity 

 جاًشیٌی یک آًیَى دٍ ظزفیتی تِ جای دٍ یَى تک ظزفیتی

.عیَب ًقطِ ای در ساختارّای سزاهیکی    
 NaClشثکِ : مثال



Dislocation line 

تلَریًاتجایی در جاهذات : عیَب خطی  



تلَریًاتجایی لثِ ای در جاهذات : عیَب خطی  
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Screw Dislocation 

Adapted from Fig. 5.9, Callister & Rethwisch 3e. 

Burgers vector b 

Dislocation 
line 

b 

(a) 

(b) 

تلَریدر جاهذات  پیچیًاتجایی : عیَب خطی  



 تعییي تزدار تزگزس در ًاتجایی لثِ ای



 لغشش در تلَر



 لغشش در تلَر
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 تشکیل هزسداًِ در حیي فزایٌذ اًجواد اس حالت هذاب•

هزس داًِ: عیَب صفحِ ای  

grain structure crystals growing nuclei 

liquid 



هزس داًِ: عیَب صفحِ ای  



هزس داًِ: عیَب صفحِ ای  



 راتطِ تیي استحکام تسلین ٍ اًذاسُ داًِ



 آهادُ ساسی ًوًَِ ّا تزای هشاّذُ تا هیکزٍسکَج ًَری



 آهادُ ساسی ًوًَِ ّا تزای هشاّذُ تا هیکزٍسکَج ًَری


