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 21 حل الواجب المنزلي

 

 :1المسألة رقم 

 ( قادر على تشكيلها.Se( ال يشكل مركبات زجاجية مستقرة بينما السلينيوم )Alفّسر حقيقة أن األلمنيوم )

 

 الحل:

 قفزات يتطلب فقط ه ي الوجركزم مكعب إلىالترتيب الذري إعادة ب أن لن يشكل األلمنيوم مركبات زجاجية مستقرة بسب

درجة حرارة منخفضة(. بينما  التنشيط )متوفرة إلى درجة ما عند من طاقة قليلً لمسافة قصيرة، مما يعني مقداراً  ذرية

( بسبب تعقيد ترتيب ةالبلّوري   الحالةة إلى الزجاجي   السلينيوم من الحالة لسلينيوم )انتقالالترتيب الُمنتظم لعاقة في تحصل إ

عن ذلك زيادة ثابتة في (. ينتج Se8 – Se20( وبسبب النمو العشوائي للسلسلة )Se8)حلقات  ةكفي مواقع الشب خليا الوحدة

 انخفاض الحرارة(، وبالتالي انخفاض احتمالية استقرار البناء الذري المنتظم.اللزوجة )مع 

 

 

 :2المسألة رقم 

 عن الماّدة الصلبة المتبلّورة.ة( ُزجاجي  )تين تحليليتين يسمحان بتمييز الماّدة الصلبة غير المتبلّورة صف تقني

 الحل:

أسهلطريقةلتمييزالزجاجعنالبلّورةهوتعريضالماّدةإلىاألشعةالسينية.ففيالزجاجنالحظتشتتاًلألشعة،بينمافي(أ

السينيةحيوداً.الماّدةالبلّوريةتعطياألشعة

التسخينيلينالزجاجتدريجياً(ب فعند تسخينالمادتين. أيضاً ؛بإمكاننا البلّورية منالمحتملذوبانالماّدة درجةعندبينما

 مدًىمعينمنالحرارة.خاللحرارةمعينة،أوتتواجدالماّدةفيالحالةالصلبةوالسائلةمعاً

 ينكسر ويفتت الزجاج بشكل هّش.، بينما ستؤدي إلى تشوه لدند ش  إذا عرضنا الماّدة البلّورية للج( 

 

 

 

 

 :3المسألة رقم 

السائلة بناًء منتظماً )بلّوري( عند تبريدها إلى ما دون درجات االنصهار  تتحت أي من الظروف ال تُظهر بعض الحاال

 لها؟
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 الحل:

إلى ما دون درجة االنصهار إلى إعادة ترتيب الذّرات أو  يحتاج تشكل الحالة البلّورية )المنتظمة( لنظام معين عند تبريده

". الوحدة الجزيئات من وضعها العشوائي غير المرتب في الحالة السائلة إلى ترتيب معين يفرضه خصائص نظام "خلية

 ة السائلة.األبعاد الذرية عادةً عن طريق "االنتشار" والتي تتطلب حركة الجسيمات في الحال في يمكن تحقيق عملية ترتيب

( إذا كانت حركة الجسيمات في الحالة السائلة 1تحدث إعاقة تشكل الحالة المنتظمة )البلّورية( في الحاالت  التالية: )

، SiO2 ،Al2O3 ،B2O3لألكاسيد ) األبعادثلثية  ساهُمي ةكل الشبكات ذات الروابط التمحدودة جداً، كما هي الحال في تش

P2O5( أو )حلقية  هياكلتطلب تشكيل الداخلة في التكوين معقدة، أو على سبيل المثال، تالوحدة كانت خلية  ( إذا2، وغيرها

خلية الوحدة تطلبت  إذا (. بطريقة أخرى، يمكن تجنب تشكل الحالة البلّوريةTe، و S ،Seة معينة مثل )كي  في مواقع شب

نات الذرية أو الجزيئية في أنظمة ثنائية أو متعّددة ذا ما وبمواقع خاصة لوحدة الخلية، وإ مكونات معينة )عناصر(، الُمكوِّ

، طاقتها الحركية قبل أوانها، وهذا يعني بالتالي فقدان حركتها. كل )اإلخماد( تبريدها سريعاً  خسرت الجسيمات ، ومن خلل

تة ومتفا معّدالتب المنتظم غير مستقرة وتميل إلى افتراض التوزيع سا في األ تكون المواد الصلبة التي تتشكل بعدم انتظام

 .بشكل كبير

 

 

 :4المسألة رقم 

 لكل من زجاج السيليكا، البايريكس، وزجاج المشروبات الغازية:

أعطدرجاتحرارةالتشكيلوالتليين.(أ

 اشرحالفروقبيندرجاتالحرارةالمدرجةعنطريقالمقارنةمعدرجاتالحرارةالمالحظةفيزجاجالسيليكا.(ب

 

 الحل:

(أ

      درجة حرارة التليين       جة حرارة التشكيل در 

 1700 1950~ السيليكا

 800 1200~ البايريكس

 700 900~ زجاج المشروبات الغازية



حرارّيبحت.المصفوفيهواالنهيارفيالسيليكاهياألعلى،حيث  ،  ُيتوقعأنتكوندرجاتحرارةالتشكيلوالتليين(ب

يؤّديإلىتخفيضالكثافةالكليةللروابط،بسببأنالبورونيمتلكثالثةB2O3بـSiO2وزناًمن%15إناستبدالمايقارب

لذلك،درجةحرارةالتشكيلتساُهميَّةروابط يمتلكالسيليكونأربعة.ونتيجًة حرارةالتينفترضعندهادرجةالأي–بينما

إلىC°1700~.وكذلكتنخفضدرجةحرارةالتليينمنC°1200~إلىC°1900~نخفضمن،تبواز106~قيمةاللزوجة
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800°Cالمشروباتدرجتيالحرارةأكثرجالًءعندالنظرإلىالفرقبينزجاجالسيليكاوزجاجي.يظهراالنخفاضفيكلت

ينالغازية والذي العالي األيوني المحتوى إلى ذلك نعزي أن يمكننا . للروابط اصالحه يمكن ال تمزق عنه ،التساُهميَّةتج

درجةحرارةمعطاة.للزوجةعندأيانخفاضآخروبالتالي،
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 المناهج التعليمية المفتوحة لمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا

http://ocw.mit.edu 

 3.091SCمقدمة إلى كيمياء الحالة الصلبة 

 2002الفصل األول 

 

 للمزيد من المعلومات حول مرجعية هذه المواد أو حول شروط االستخدام، يرجى زيارة:

 http://ocw.mit.edu/terms 
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