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 تشكيل ذرات جامد در يك فاز همگن را تبلور گويند .
 تبلور بصورت تشكيل ذرات جامد در بخار مانند برف  ،انجماد مذاب مايع مانند يخ  ،يا تشكيل تك بلورهاي درشت
يا تبلور محلول مايعروي ميدهد .
 مفاهيم اصولي كه در اين فصل توصيف ميشود براي تبلور يك ماده حل شده در محلول اشباع و براي تبلور قسمتي از
ٓ
خحود حالل مانند تشكيل بلورهاي يخ در اب دريا يا در ﺴاير محلولهاي رقيق نمكي بكار ميروند .

ماگما  :در تبلور صنعتي محلول  ،مخلوط فاز ليكور مادر و بلورها به اندازه هاي مختلف كه ظرف تبلور را اشغال و بصورت
محصول خارج ميشود  ،ماگما ناميده ميشود .



خلوص محصول  :بلور بتقريبا خالص اﺴت  ،اما وقتي از ماگماي نهايــي حذف ميشود ليكور مادر را نگه ميدارد و اگر محصول داراي در
هم گيري بلوري بلوري باشد مقدار قابل توجهي ليكور مادر در داخل جرم ممكن اﺴت از نظر پنهان بماند .



ٓ
ٓ
بلورهاي نا متغير  :در شرايط ايده ال  ،يك بلور در حال رشد  ،تشابه هندﺴي خود را حفظ مي كند و ان را بلور نا متغير ميگويند .



اندازه بلور  :اندازطه بلور را با طول مشخصه  Lكه بصورت  F Dp.تعريف ميشود ميتوان بيان كرد .
 L = 6Vp/Sp
حجم بلور =  Vp
ﺴﻄح بلور =  Sp
اندازه بلور كه توﺴط غربال تهيه ميشود =  L
كرويت )جامدات منظم =  Φ= (١

 وقتي محلول اشباع ميشود ؛ تعادل در فرايندهاي تبلور برقرارميشود .
 رابﻄه تعادلي براي توده بلورها منحني انحالل پذيري اﺴت .
 بلورهاي بسيار كوچك انحالل پذيري بيشتري دارند .
 انحالل پذيري تابعي از دماﺴت .
 انحالل پذيري اغلب مواد با افزايش دما تقريبا افزايش مي يابد .
 در بعضي مواد اين حساﺴيت كمتر اﺴت
 اما در بعضي ديگر انحالل پذيري با افزايش دما كم ميشود .
ٓ
 بسياري از مواد معدني مهم با اب تبلور متبلور ميشوند .
ٓ
 در بعضي از اين ﺴيستم ها بر حسب مقدار غلظت و دما مواد ابدار مختلفي تشكيل ميشوند  ،تعادل هاي فازي در چنين
ﺴيستمي خيلي پيچيده اﺴت .

 در بسياري از فرايندهاي تبلور صنعتي  ،بلورها و ليكور مادر به مدت كافي با هم تماس دارند تا به تعادل برﺴند  .ليكور مادر در دماي نهايــي
اشباع ميباشد .

 بهره فرايند را از انحالل پذيري دردماي نهايــي و غلظت محلول اوليه ميتوان محاﺴبه كرد .

ٓ
ٓ
 اگر بلورها بي اب باشند  ،محاﺴبه بهره ﺴاده اﺴت  ،زيرا فاز جامد فاقد حالل اﺴت  .اگر محصول داراي اب تبلور باشد  ،در محاﺴبه بهره
ٓ
بايد اب همراه بلورها در نظر گرفته شود .

مثال :








محلولي متشكل از  ٣٠درصد  MgSO4و  ٧٠درصد H2O
ٓ
تا  60Fخنك ميشود  .در ضمن ﺴرمايش  ٥درصد كل اب
ﺴيستم تبخير ميشود  .از هر  ١٠٠٠كيلوگرم مخلوط اوليه چند
ٓ
كيلو گرم بلور بدﺴت ميايد .
حل :
مﻄابق نمودار بلورها بصورت  MgSO4.7H2Oهستند و
ليكور مادر از  ٢٤.٥درصد  MgSO4و H2O %٧٥.٥
تشكيل شده اند .
 1000 Kg S
 700 Kg H2O
 300 Kg MgSO4
ٓ
اب تبخير شده  700*0.05 = 35 Kg
جرم مولكولي MgSO4.7H2O=246.5
MgSO4 = 120.4
جرم مولكولي

 MgSO44.7H2O
MgSO

موجود در محلول
246
246..5 Kg
=X
X=614
614Kg
Kg

120.4 Kg
120.
300 Kg

ٓ
 اب موجود در محلول
1000 – 614 – 35 = 351 Kg
S MgSO4 MgSO4 .7H2O H2O
49.84

50.16

100 24.5

ٓ
ٓ
هر  ٤٩.٨٤كيلو گرم اب در ليكور مادر  ٥٠.١٦كيلوگرم بلور در خود دارد  ٣٥١ .كيلو گرم اب موجود  ٣٥٣كيلوگرم از كل بلور را در خود حل
نموده )حالليت (  .كل بلور تشكيل شده .:

614 – 353 = 261 Kg

فوق اشباع :
در تشكيل يك بلور  ٢مرحله مورد نياز اﺴت .
 (١توليد ذره جديد.
ٓ
 (٢رشد ان تا مرحله ماكروﺴكوپـي .
مرحله اول را هسته زايــي مي گويند .
)پتانسيل محرك براي هر دو مرحله فوق اشباع اﺴت (.

فوق اشباع به طرق مختلف ايجاد ميشود
 -١اگر حالليت با دما افزايش يابد  .با كاهش دما .
 – ٢اگر مستقل از دما باشد با تبخير حالل .
 – ٣افزودن جزء ﺴوم جهت تشكيل تركيب با حالل و كاهش حالليت  .اين فرايند را نمك زايــي گويند .

.α = 1 + ∆ C /Cs = 1 + ∆ Y / Ys = 1+ S
كميت  100 Sرا درصد فوق اشباع ميگويند .
 Ysكسر مولي حل شده در محلول اشباع
 Csعلظت مولي حل شده در محلول اشباع

ٓ
 انحالل پذيري يك معادله توﺴط معادله كلوين به اندازه ذرات ان ارتباط دارد .

  Vmحجم مولي بلور mol/cm3

4 Vm σ
νRT L

=  Ln α

  Lاندازه بلور cm
  sكشش ﺴﻄحي متوﺴط در فصل مشترك
 ERG/cm2

  nتعداد يونها در هر مولكول ماده حل شده  ،براي بلورهاي مولكولي = ١


 Rثابت گازها =

8.314 *10^7 ergs/gr.mol
مولكول در گرم  Na = 6.0222*10^23
 J = 0.10197 Kg.m = 10^7 erg

هسته زايــي اوليه  :ايجاد ذرات بسيار كوچك يك فاز جديد در داخل فاز فوق اشباع همگن را هسته زايــي گويند .
هسته زايــي ثانويه  :تشكيل هسته هايــي را كه به تاثير ماكروﺴكوپـي در ماگما نسبت داده ميشود هسته زايــي ثانويه گويند .
دو نوع هسته زايــي ثانويه ديده شده اﺴت :
 ( ١برش ﺴيال
 ( ٢برخورد بلورهاي موجود با يكديگر در ديواره ظرف تبلور و پروانه ها .
ٓ
اهنگ هسته زايــي :
تعداد ذرات جديدي كه در زمان واحد در حجم ماگما يا ليكورمادر فاقد جامد تشكيل ميشود.

•

Ln a = S

C = 10^25

