
 
  العیوب في المواد الصلبة                          :                

  
  :علىقادرا الطالب أن یكون : فاھداأل

 .التعرف على العیوب النقطیة •
 .فھم ظاھرة االنتشار وعالقتھا بالعیوب النقطیة •
 .التعرف على العیوب السطحیة •
 .فھم عملیة التبلور •

  :لعیوب في المواد الصلبة على النحو التاليیمكن تقسیم ا
  

  
                        

                          
                          
                          
                          
                          
                

  :العیوب النقطیة -١
  :تنقسم ھذه العیوب الى عدة اقسام رئیسیة موضحة في الجدول التالي

  شكل توضیحي  وصفھا  العیوب النقطیة

  .ن ال یوجد بھا ذراتاماك  الفراغات
  
  
  

  ذرات مقحمة ذاتیة
ذرات من نفس العنصر ال توجد في       
اماكنھ   ا ال   صحیحة ب   ل ف   ي ام   اكن  

  .بینیة
  

ذرات مقحمة غریبة 
  )شوائب(

ذرات من عناصر اخ رى توج د ف ي     
  . اماكن بینیة

  
  

  ت ابدالیةذرا

ذرات م    ن عناص    ر اخ    رى تأخ    ذ  
مكان ذرات العنصر األساس ي وف ق       

  :الشروط التالیة
أن یكون الف رق ب ین اقط ار         -١

ال   ذرات ص   غیر ال یتع   دى   
١٥.%   

أن یكون التركی ب البل وري       -٢
خلی    ة (م    ن الن    وع نف    سھ   

 ).الوحدة
نف      س ع      دد إلكترون      ات   -٣

  .التكافؤ

  

  

  العیوب في المواد الصلبة
 

 عیوب نقطیة عیوب سطحیة عیوب خطیة
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  ):Diffusion( ظاھرة االنتشار
  

ھي عملیة انتقال المواد خالل مواد اخرى في الحال ة الغازی ة والحال ة ال سائلة والحال ة الجام دةحتى ت صل الم ادة            
وك  ذلك ھ  ي حرك  ة ال  ذرات والجزیئ  ات الدائم  ة والمتزامن  ة ال  ى مواق  ع   ، ال  ى حال  ة تج  انس وانتظ  ام ف  ي التركی  ز 

 على زیادة معدل االنتشار زیادة درجة الحرارة واالخ تالف          و یساعد . ومراكز بعضھا البعض داخل المادة نفسھا     
  .الكبیر في التركیز

  :ھناك آلیتان لالنتشار في المواد البلوریة
  .آلیة الفراغات والذرات االبدالیة -١
 .آلیة االنتشار االقحامي وفیھا تنتقل الذرة من مكان بیني إلى مكان بیني آخر -٢
  
  :العیوب السطحیة -٢
  

ح تكون النویات اثناء عملیة التبرید للمعدن المنصھر والتي یبدأ منھا تكوین الحبیبات بح سب              یوض) ١-٤(الشكل  
واثناء تكوین ھذه الحبیب ات یح دث ت صادم    . وكلما زادت سرعة التبرید زاد عدد النویات ، التركیب البلوري للمادة  

 المناطق ضعیفة وبالتالي تتآكل سریعا وھذه، )حدود الحبیبات(بین الحبیبات المجاورة ینتج عنھ تشوه في التنظیم 
  . وتسمى العیوب السطحیةبفعل االحماض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  

  
  عملیة التبلور) ١-٤(                                               شكل 
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