
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 
 
 
 
 
 

САЄНКО ГАЛИНА ВОЛОДИМИРІВНА 
 

 УДК 539.213 
 
 
 

ПРОЦЕСИ ФАЗОУТВОРЕННЯ В БІНАРНИХ І БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ АМОРФНИХ 
СПЛАВАХ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ТЕМПЕРАТУРНО-ЧАСОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ 

 
 

01.04.07 – фізика твердого тіла  
 
 
 
 
 

Автореферат  
дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата фізико-математичних наук 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ - 2018



Дисертацією є рукопис. 
Робота виконана на кафедрі загальної фізики фізичного факультету Київського національного  
університету імені Тараса Шевченка МОН України, м. Київ. 
 
 
 
Науковий керівник:  доктор фізико-математичних наук, 

Лисов Володимир Іванович,  
Київський національний університет  
імені Тараса Шевченка,  
кафедра загальної фізики 
фізичного факультету. 
 

Офіційні опоненти:  доктор фізико-математичних наук,  
старший науковий співробітник 

Мельник Олексій Броніславович 
Інститут металофізики  
ім. Г. В. Курдюмова НАН України,  
провідний науковий співробітник 
відділу теорії металічного стану №02  

 
доктор фізико-математичних наук, професор 

Мудрий Степан Іванович, 
Львівський національний університет 
імені Івана Франка 
завідувач кафедри фізики металів  
фізичного факультету  

 
 
 
 
 

Захист відбудеться  "17" вересня  2018  р.  о             годині на засіданні спеціалізованої вченої ради 
Д 26.001.23 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою:  
03022, м. Київ, проспект академіка Глушкова 4, фізичний факультет, ауд.            . 
 
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці ім. М.Максимовича Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, вул. Володимирська 58. 
 
Автореферат розісланий     "___"  серпня 2018 р. 

 
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.23 
доктор фізико-математичних наук, професор                             М. П. Семенько 

 



1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Одним з найактуальніших напрямів фізики твердого тіла є вивчення 
структури і властивостей невпорядкованих конденсованих середовищ, до яких відносяться тіла з 
аморфною структурою, зокрема, металеві стекла. Науковий інтерес до вивчення металевих стекол 
пояснюється тим, що подібні дослідження розширюють можливості фізики конденсованого стану, 
і дозволяють вивчати невпорядковані системи в твердому стані. З практичної точки зору значний 
інтерес до металевих стекол обумовлений поєднанням в них унікальних фізико-хімічних 
властивостей. Температурно-часова стабільність та фізичні властивості аморфних сплавів 
визначаються їх складом та технологією отримання, температурним інтервалом активації фазових 
перетворень. Вивчення кінетики і механізмів структурних перетворень аморфних сплавів дозволяє 
виробити конкретні рекомендації щодо підвищення їх термічної стабільності, зміни їх фізико-
механічних властивостей в необхідному напряму. Важливим напрямком вивчення аморфних 
сплавів є дослідження змін структури та фізичних властивостей, що відбуваються під час старіння 
аморфних сплавів, тобто після тривалої витримки при кімнатній температурі. Аморфні сплави є 
гетерогенними системами, які перебувають у метастабільному стані, тому їхні властивості істотно 
залежать від впливу зовнішніх умов (температура, тиск, час ізотермічної витримки), особливо в 
області фазових переходів. 

Увага до сплавів з аморфною структурою пов'язана також із можливістю набуття 
особливих властивостей в аморфно-нанокристалічному стані. Аморфно-нанокристалічні сплави – 
це клас матеріалів, що з‘явився в результаті розвитку нанотехнологій та інтенсивних досліджень 
перспективних аморфних та нанокристалічних матеріалів. За рівнем фізичних властивостей 
двофазні аморфно-нанокристалічні матеріали перевищують властивості як нанокристалічних, так і 
аморфних матеріалів, створюючи помітний синергетичний ефект. В зв’язку із цим, важливим 
напрямком досліджень металевих стекол є розробка методів керованого наноструктурування з 
аморфного стану  шляхом контрольованої часткової кристалізації металевих стекол за рахунок 
зовнішніх впливів. До таких впливів відносять: термообробку (ізотермічні та неізотермічні 
відпали за температур нижчих за температуру кристалізації, термоциклування), механічну та 
комплексну термомеханічну обробку.  

Незважаючи на наявність значної кількості наукових публікацій в галузі досліджень 
властивостей аморфних сплавів в різних температурних інтервалах,  залишається відкритим 
питання про вплив процесів фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних аморфних сплавах, а 
також зовнішніх чинників на їх температурно-часову стабільність та можливості отримання 
сплавів в аморфно-нанокристалічному стані. 

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Дослідження проводились в 
межах бюджетних тем кафедри загальної фізики фізичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка і є складовою частиною наукових досліджень, що 
проводяться в лабораторії «Фізичне матеріалознавство твердого тіла». Робота була виконана в 
рамках держбюджетної теми «Експериментальне та теоретичне дослідження процесів утворення 
нанокристалічних композицій на основі аморфних та вуглецевих матеріалів», № 06БФ051-09, 
номер держ. Реєстрації 0104U006833, «Експериментальне та теоретичне дослідження структури та 
фізичних властивостей низькорозмірних систем на основі напівпровідникових структур, різних 
модифікацій вуглецю та композитів» № 06БФ051-04, номер держ. реєстрації 0106U006390, 
«Фундаментальні дослідження в галузі фізики конденсованого стану і елементарних частинок, 
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астрономії і матеріалознавства для створення основ новітніх технологій» №11БФ051-01, номер 
держ. реєстрації 0111U004954, та «Формування та фізичні властивості наностуктурованих 
композитних матеріалів та функціональних поверхневих шарів на основі карбону, 
напівпровідникових та діелектричних складових» №16БФ051-01, номер держ. реєстрації 
0108U008563. 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – встановлення закономірностей процесів 
фазоутворення та впливу зовнішніх чинників (тривалої витримки при кімнатній температурі, 
термоциклування, ізотермічного відпалу, механічної та комплексної термомеханічної обробки) на 
термостабільність багатокомпонентних аморфних сплавів  на основі базової системи Fe-B-(-Si) та 
на можливість їх переходу в нанокристалічний стан.  

Досягнення даної мети передбачало вирішення наступних завдань: 

 теоретично та експериментально дослідити закономірності процесу кристалізації базових 
бінарних сплавів системи Fe-B; 

 з’ясувати закономірності процесу старіння бінарних та багатокомпонентних аморфних сплавів; 

 розробити шляхи практичного застосування термодинамічної теорії високотемпературної 
стабільності аморфних сплавів для розширення інтервалів їх термостабільності; 

 встановити вплив зовнішніх факторів на температурно-часову стабільність бінарних і 
багатокомпонентних аморфних сплавів; 

 розробити методику отримання аморфно-нанокристалічного стану з початкового аморфного; 
Об’єкт дослідження – фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних аморфних сплавах 

та вплив його на їх температурно-часову стабільність, кінетика та механізми переходу в 
нанокристалічний стан. 

Предмет дослідження – структурні перетворення в бінарних і багатокомпонентних 
аморфних сплавах за умови впливу зовнішніх факторів (термоциклування, ізотермічного відпалу, 
кріообробки, тривалої витримка при кімнатній температурі) на зсув фазової рівноваги в 
гетерогенній системі  аморфна матриця – вморожені центри кристалізації. 

Методи дослідження – відповідно до поставлених задач використовувались комплексні 
сучасні аналітичні, розрахункові та експериментальні методи досліджень із залученням 
загальноприйнятих методик. Експериментальні дослідження  процесу кристалізації проводили за 
допомогою високочутливої дилатометричної методики, електронної мікроскопії. Механічна 
обробка зразків аморфних сплавів створювалась за допомогою пресу. Дослідження проводились 
на зразках аморфних сплавів, отриманих методом спінінгування розплаву в Інституті 
металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. Багатокомпонентні сплави отримувались 
додаванням до базового сплаву Fe-B-(-Si) модифікуючих домішок  (Nb, Mo, Mn, Ni, Co). 

Наукова новизна одержаних результатів: 

 вперше експериментально підтверджено висновки термодинамічної теорії високотемпературної 
стабільності аморфних сплавів; 

 визначено температурні інтервали в яких дією зовнішніх впливів на аморфні сплави можна 
зміщувати фазову рівновагу в гетерогенній системі аморфна матриця – вморожені центри 
кристалізації, тим самим підвищуючи їх термостабільність за рахунок розчинення вморожених 
центрів кристалізації, або навпаки, стимулювати їх ріст і наступний перехід аморфного сплаву в 
нанокристалічний стан; 
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 за рахунок ініціювання висхідної дифузії, обумовленої наявністю пружних напружень на 
границі аморфної та кристалічної фаз, теоретично обґрунтовано і експериментально 
реалізовано процес очищення аморфної матриці від вморожених центрів кристалізації. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати доповнюють та 
розширюють знання про дію зовнішніх впливів на аморфні сплави і можуть бути використані для 
створення нових матеріалів з наперед заданими фізико-механічними властивостями. Результати 
відкривають перспективи для цілеспрямованого вибору параметрів процесів обробки аморфних 
сплавів для підвищення їх термічно-часової стабільності та переводу в нанокристалічний стан. 
Результати дисертаційної роботи будуть використані на кафедрі загальної фізики в навчальному 
процесі при проведенні лабораторних робіт, розробці спецкурсів з фізики наносистем, при 
виконанні бакалаврських та магістерських робіт. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною, завершеною 
науковою працею. Здобувачка брала активну участь у всіх етапах наукового дослідження. Був 
проведений самостійний аналіз літературних джерел по темі дисертації. Постановка мети та 
завдань дослідження, вибір об’єктів і методів дослідження було здійснено в результаті спільної 
роботи з науковим керівником професором Лисовим В.І. Дисертанткою виконані 
експериментальні дослідження і аналітичні та чисельні розрахунки, обробки експериментальних 
даних. Авторка особисто опрацювала результати вимірювань та приймала активну участь в їх 
обговоренні та аналізі. Опубліковані за темою роботи вийшли у співавторстві з науковим 
керівником Лисовим В.І., доцентом Цареградською Т.Л. та провідним інженером Турковим О.В. 
Основна частина результатів роботи доповідалась авторкою особисто на вітчизняних і 
міжнародних конференціях. 

Апробації результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження доповідались на 
наукових семінарах кафедри загальної фізики Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка. Крім того, основні результати роботи були представлені на всеукраїнських та 
міжнародних наукових конференціях: XII Российская конференция по теплофизическим 
свойствам веществ. (4-7 октября, 2005 года, Санкт-Петербург, Россия); International conference 
«Functional materials» (ICFM), Ukraine, Crimea, Partenit,  2007, 2009, 2011, 2013); Международная 
конференция «Материалы и покрытия в экстремальных условиях: исследования, применение, 
экологически чистые технологии производства и утилизации изделий», (22-26 сентября 2008 года, 
Большая Ялта, Жуковка, 14-17 жовтня 2013; 24-28 сентября 2012 года, Кацивели; сентябрь 2014 
года АР Крым; 15-19 серпня 2016 Киев, Украина); Міжнародна наукової конференція «Фізика 
невпорядкованих систем», (Львів, Україна, 14-16 жовтня, 2008; 14-17 жовтня 2013, 25-29 вересня 
2017); 11th International Young Scientists Conference Optics and High Technology Material Science, 
(October 21-24, 2010, Kyiv, Ukraine); Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми фізики 
конденсованого стану» (10-13 жовтня 2012; вересень 2014 года; вересень 2015, Київ, Україна); ХIII 
Российскя конференция  Строение и свойства металлических и шлаковых расплавов», 
Экспериментальное изучение жидких и аморфных металлических систем; International Meeting 
Clusters And Nanostructured Materials (Cnm-3’2012), (14-17  October 2012, Uzhgorod, Ukraine); 
International Conference Physics of liquid matter: modern problems, (May 23-27, 2014; May 27-31, 
2016; Kyiv, Ukraine); XIV Российская конференция «Строение и свойства металлических и 
шлаковых расплавов» МиРШ-14, 2015; V International research and practice conference 
"Nanotechnology and Nanomaterials" NANO-2017 (23-26, August 2017, Chernivtsi, Ukraine); The 14th 
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Conference on Functional and Nanostructured Materials, FNMA’17, The 7th International Conference on 
Physics of Disordered Systems, PDS’17,  (25–29 September 2017, Lviv & Yaremche, Ukraine). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 44 наукові роботи, з 
них 16 статей у наукових фахових виданнях та 28 тез доповідей конференцій. 

Структура та об’єм дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох 
розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг становить 134 сторінки 
друкованого тексту. Дисертація містить 40 рисунків і список використаних джерел із 119 
найменувань. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ  

У вступі обґрунтована актуальність теми дисертації, дана її загальна характеристика, 
визначено  мету і задачі, які необхідно вирішити в процесі досліджень, висвітлено  наукову 
новизну і практичне значення одержаних результатів. Наведені дані про апробацію результатів 
дисертаційної роботи, публікації, що відображають її зміст, зазначено внесок здобувача в 
публікаціях, підготовлених автором як особисто, так і за участю співавторів.  

У першому розділі наведено огляд існуючих літературних джерел по темі дисертації. Розг-
лянуто сучасний стан теорії фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних аморфних сплавах та 
наведено аналіз основних методів підвищення їх температурно-часової стабільності. Зроблено 
висновок щодо  важливості  вивчення кінетики і механізму структурних перетворень в бінарних і 
багатокомпонентних аморфних сплавах з метою розробки конкретних рекомендацій щодо підви-

щення їх термічної стабільності та зміні фізико-хімічних властивостей в необхідному напрямку. 
Аналіз значної кількості наукових публікацій показав, що на даному етапі висновки 

термодинамічної теорії високотемпературної стабільності аморфних сплавів ще не отримали 
експериментального підтвердження, та не розроблено шляхи їх практичного використання, що і 
дало підставу для формулювання теми та мети даного дисертаційного дослідження. 

У другому розділі розглянуті особливості структурних перетворень в бінарних і 
багатокомпонентних аморфних металевих сплавах (АМС) на основі вибраної  методики  
експериментальних досліджень та використання основних рівнянь для  опису процесу 
фазоутворення в АМС. Експериментальні дослідження процесу кристалізації  АМС проводилися 
за допомогою високочутливої дилатометричної методики, яка базується на тому, що молярний 
об'єм більшості сплавів в аморфному і кристалічному станах відрізняється на (1-3) %. При 
нагріванні аморфного сплаву його об'єм монотонно зростає. При досягненні певної температури 
(температури початку інтенсивної кристалізації) відбувається різке зниження об'єму, що свідчить 

про початок процесу кристалізації. З отриманої залежності / ( )V V T  визначають температуру 

початку інтенсивної кристалізації kT  та залежність об'ємної частки фази, що закристалізовувалася, 

від температури і часу ізотермічного відпалу. Об'ємна частка кристалічної фази, що 

закристалізовувалася, розраховувалась за формулою: 
m

k

VV

VV
tX

)/(

)/(
)(




 ,   де kVV )/(  – відносна 

зміна об'єму аморфного сплаву при кристалізації в процесі  неперервного нагрівання або в процесі 

ізотермічного відпалу при температурі  T  за час t ; mVV )/(  – відносна зміна об'єму аморфного 

сплаву при повній кристалізації сплаву при даній температурі  
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Результати електронномікроскопічних досліджень були використані для оцінки частоти 

зародкоутворення, середніх розмірів нанокристалів, об’ємної частки кристалічної фази в 
аморфних сплавах.  

Зразки досліджених аморфних сплавів отримано в Інституті металофізики ім. 
Г. В. Курдюмова НАН України методом спінінгування розплаву. Багатокомпонентні сплави 
отримувались додаванням до базового бінарного  сплаву системи Fe-B модифікуючих домішок, 
таких як  Sі, Nb, Mo, Nі.  

У третьому розділі проаналізовано поведінку бінарного сплаву системи Fe-B в процесі 
неперервного нагрівання та охолодження. Бінарні аморфні сплави є зручними модельними 
об’єктами для дослідження властивостей невпорядкованих систем в конденсованому стані. За 
об’єкт досліджень обрано бінарний сплав Fe80B20, оскільки система Fe-В є базовою для створення 
на її основі складнолегованих багатокомпонентних сплавів, які знаходять широке застосування в 
техніці. Для бінарного сплаву Fe80B20 досліджено процеси фазоутворення в процесі неперервного 
нагрівання методами високочутливої дилатометрії та проведено теоретичний розрахунок 
характеристик процесу кристалізації. 

Результати аналізувались в рамках теорії гомогенної кристалізації. Важливою 
характеристикою процесу кристалізації аморфних сплавів є об’ємна частка кристалічної фази Х(t) 
в заданий момент часу. Для однокомпонентних систем часова залежність об’ємної частки 
кристалічної фази описується рівняннями  

 3

0

( ) 4
( ) (1 ( )) ( ) ;

3
crdV t

dX t X t J Ut dt
V

    (1) 

 

3 4( ) 1 exp .
3

X t JU t
    

   (2) 
Узагальнюючи диференційне рівняння на випадок бінарних сплавів, маємо  

3 3
0 0

1

( ) 4
(1 ( )) ( ) ,

3

k

i i i i
i

dX t
X t J U t t

dt




    

 

1
3 3

0 0 2 2 2

0

, ' ( ) ( ) ,i i i iJ U J c U c dc 
 (3) 

де k  – кількість кристалічних фаз; iU  – лінійна швидкість росту кристалів і-ої фази; iJ0  – 

початкова частота зародкоутворення, що відповідає 
1

0
k

i
i

X


 ; 0it  – час початку кристалізації і-ої 

фази.  

Частота зародкоутворення для бінарних систем '
iJ  має сенс функції розподілу кристалічних 

зародків, що виникають, за певними значеннями концентрації, тобто 

 

'
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3 2
'
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2 2
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                                           (4) 
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де 2( )G c  та 2( )iG c  – концентраційні залежності відносної інтегральної вільної енергії Гіббса в 

аморфній ( ) та кристалічній ( i ) фазах; 20c  – початкова концентрація другого компонента в  -

фазі; 2c  – довільна концентрація другого компонента в  - та i -фазах,   – поверхневий натяг на 

межі двох фаз, V  – молярний об’єм, N  – число атомів в одиниці об’єму; a  – атомний діаметр, D  
– коефіцієнт дифузії. 

Лінійна швидкість росту кристалів у випадку бінарних сплавів описується рівнянням 

1 exp .
i

i

G GD
U

a RT

       
    

    
                                          (5) 

Зауважимо, що рівняння (1-2) розв’язується методами чисельного інтегрування, звідки 

визначаються усі значення )(tX i  для системи. Очевидно, що 


k

i
iXtX

1
)( . 

Теоретичні розрахунки та експериментальні результати (рис.1) кінетики 
низькотемпературної кристалізації показали, що процес кристалізації сплаву Fe80B20 проходить в 
декілька стадій у відповідності до діаграми стану бінарної системи Fe-B. Спочатку кристалізується 

-фаза (твердий розчин бору в залізі) і при цьому зростає концентрація бору в аморфній матриці, 

через деякий час починається кристалізація - фази (метастабільна сполука Fe3B). 

 

Рисунок 1 Залежність об’ємної частки кристалічної фази  X T  для аморфного сплаву 

Fe80B20 (порівняння експерименту (крива 1) з теоретичними розрахунками 
(крива 2)) 

Таким чином, криві температурної залежності об’ємної частки кристалічної фази  X T  в 

аморфному сплаві Fe80B20 характеризуються наявністю «полички», яка свідчить про двостадійність 
процесу кристалізації. Цей результат, теоретичних розрахунків повністю узгоджуються з 
експериментальними даними, отриманими за допомогою дилатометрії і діаграмою сплаву Fe-B в 
твердому стані. 
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Вперше з використанням теорії гомогенної кристалізації теоретично розрахована ТЧП-

діаграма (температура-час-перетворення) яка дає повну кількісну інформації (рис. 2). про 
перетворення в системі Fe80B20.  

 

 
 

Рисунок 2 ТЧП-діаграма для бінарного сплаву Fe80B20 (1); гартування зі швидкістю 
dT / dt =105К/с з отриманням аморфного стану (2); нагрівання аморфного 
сплаву зі середньою швидкістю dT / dt =10 К/хв = 0,17 К/с (3); нагрівання зі 
швидкістю dT / dt = 2 К/хв = 0,03 К/с (4)  

 
Наведена ТЧП-діаграма ілюструє незалежність температури початку інтенсивної 

кристалізації, яка визначається початком кристалізації фази, від швидкості нагрівання 

аморфного сплаву.  При зміні швидкості нагрівання температура початку інтенсивної 
кристалалізації  не змінюється, що підтверджується наявністю «полички» в області температури 

Т  0,5Тр діаграми, де  J T  та  U T  прямує до нуля. При цьому відбувається процес структурної 

релаксації (встановлення рівноважного топологічного і хімічного ближнього порядку, вивільнення 
надлишкового вільного об’єму, релаксація пружних напружень). Після проходження цього 
процесу система приходить в рівноважний низькоенергетичний стан, після цього температура 
початку інтенсивної кристалізації перестає залежати від швидкості нагрівання зразку. Як видно, 

що при нагріванні як зі середньою швидкістю /dT dt = 10 К/хв., так і зі швидкістю /dT dt = 2 К/хв. 

температура початку інтенсивної кристалізації не змінюється в межах похибки (5К) вимірювання 

температури. Цей факт підтверджено багаточисельними експериментальними дослідженнями. 
Для низки аморфних сплавів було досліджено вплив легування на їх термостабільність та 

визначенні температура початку інтенсивної кристалізації (таблиця 1). 
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Таблиця 1.  

Температури початку інтенсивної кристалізації для аморфних сплавів 

Склад аморфного сплаву kT , К 

Fe75B25 600 

Fe80B20 650 

Fe76B24 660 

Fe83B17 670 

Fe85B15 675 

Fe80B14Si6 770 

Fe82B16Si6 770 

Fe50B30Ni20 790 

Fe70Mo10Si6B14 820 

Fe77B12Si5Ni2Mo2Nb2 820 

Fe78B12Si6Ni1Nb1Mn2 820 

Fe74B14Si2Nb2Co2Ni4Mo2 830 

Fe78B14Si2Nb0,5Mo4,5Ni1 830 

Fe76,5B14Si2Nb0,5Mo3Ni4 830 

Fe73B14Si2Nb0,5Mo4,5Mn2Ni4 870 

Fe73B12Si6Nb2Mo42Mn2 Ni1Co2 870 

Fe76B12Si6Ni1Mo2Mn2Nb1 880 

Fe75B12Si6Ni1Mo2Nb2 900 

 
Внесок високотемпературних легуючих елементів в базові системи підвищує 

температурний інтервал термічної стабільності на (170-300) К  в порівнянні з бінарними. Це 
можливо пояснити наступним чином: за рахунок здатності легуючих домішок утворювати з Fe та 

В  хімічні сполуки порушується стехіометричний склад домінуючих фаз, тобто фази, -фаза; ці 

хімічні з’єднання виступають як комплекси, які значно зменшують коефіцієнт дифузії Fe та В. Це 
гальмує процес росту домінуючих фаз, це є причиною зсуву Т кристалізації в бік збільшення. 

Також було розглянуто зміни структури та фізичних властивостей, що відбуваються в 
процесі старіння аморфних сплавів. Під старінням сплаву розуміють зміну з часом його фізичних 
властивостей після тривалої витримки при кімнатній температурі.  

Постановка задачі випливає з термодинамічної теорії високотемпературної стабільності 
аморфних сплавів, відповідно до якої зовнішні впливи (ізотермічний відпал або тривала витримка 
при кімнатній температурі) можуть приводити до істотного зсуву фазової рівноваги в гетерогенній 
системі: аморфна матриця – вморожені центри кристалізації.  

Експериментальні дані для початкових та витриманих сплавів представлені в таблиці 2. 
 
 



9 
Таблица 2 

Температури початку інтенсивної кристалізації для початкових та витриманих сплавів  

Склад аморфного сплава k
T , К 

початковий 

c

k
T ,  К 

після 
ізотермічної 

витримки 

t , 
роки 

|| k
c

k TTT  , К 

Fe85B15 460 420 8 40 

Fe80B20 420 400 6 20 

Fe83B17 460 400 13 60 

Fe70 Мo10 Si6B14 540 600 9 60 

Fe78 B12 Si6 Ni1Mo2Nb2 550 590 9 40 

Fe74B14Si2Ni2Со2Nі04Mo2 560 610 9 50 

Fe76B12Si6Ni1Mo2 Mn2Nb1 580 620 6 40 

Fe77B12Si5Ni2Mo2Nb2 550 600 5 50 

Fe77,5B14Si2Mo3Mn2Nb0,5 Ni1 540 580 7 40 

Fe78B14Si2Nb0,5Mo4,5Ni1 560 610 7 50 

Проведені дослідження дозволяють зробити висновок про те, що тривала витримка 
бінарних аморфних сплавів при нормальних зовнішніх умовах призводить до зниження термічної 
стабільності аморфних сплавів. Це є наслідком  значної перебудови структури аморфних сплавів, 
яка полягає в розшаруванні аморфної матриці, збільшенню середніх розмірів вморожених центрів 
кристалізації, що і призводить до зменшення термічної стабільності аморфних сплавів. Витримка 
багатокомпонентних аморфних сплавів призводить до підвищення термічної стабільності, що 
пояснюється стабілізацією дифузійних процесів, яка викликана впливом легуючих домішок. 

У четвертому розділі розглянуто термодинамічні умови існування вморожених центрів 
кристалізації в аморфній матриці, які для i-го компонента в гетерогенній системі аморфна фаза –
 вморожені центри кристалізації описуються виразом  

 

  
  

   
3

01

0
02 02

2
1

i iT T

i i

T T T T

V V V VV V r
T T

r rV
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де  Ti i i
      – різниця хімічних потенціалів і-го компонента в - та - фазах з 

урахуванням тиску, що виникає на поверхні розділу кристалічний зародок – аморфна фаза за 

рахунок поверхневого натягу ( – питома поверхнева енергія) та пружних напружень, які 

пов’язані з різницею величин молярних об’ємів аморфної та кристалічної фаз; V ,V
 
  , 

T T

     

– молярні об’єми та коефіцієнти ізотермічної стисливості - та  - фаз відповідно;
01 02

r ,r  – радіуси 

кристалічних зародків при існуванні тиску та за відсутності тиску на границі зародок – аморфна 

фаза, 0 0 0i i i
      – різниця хімічних потенціалів чистих компонентів, яка при виборі за 

стандартний стан хімічного потенціалу і-го компонента в чистому кристалічному металі і-го сорту 
може бути представлена  наступним виразом  
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де
 
0

i
H  – ентальпія плавлення і-го компонента; 

pi
T  – температура плавлення і-го компонента; 

i i
а а
   – активності і-го компонента в - та - фазах. 

На рис. 3  представлено залежності i(T )  за різних умов кристалізації розплаву 
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Рисунок 3 Температурна залежність i  для сплавів: крива 1 – 
i

  при повільному 

охолодженні розплаву 
02i i

V V ,а а r
 

 
      ; крива 2 –

i
  при 

швидкому охолодженні 
02i i

V V ,а а r const
 

 
     ; крива 3 – 

i
  при 

надшвидкому охолодженні 
02i i

V V , а а r const
 

 
     . Область I – рідко-

в’язка; область II – пружна, де враховується тиск, спричинений пружними 
напруженнями за рахунок V V

 
  

Згідно теорії гомогенного зародкоутворення при швидкому гартуванні розплаву зародки 
кристалічної фази утворюються в районі температур Т ~ 0,7 Тр , при цьому переохолоджена рідина 
переходить в тверду аморфну фазу. Таким чином, утворюється гетерогенна система вморожені 
центри кристалізації – аморфна матриця, в якій виникають пружні напруження. Проведені 
розрахунки показали, що врахування додаткового тиску на поверхні розділу кристалічний зародок 

– аморфна фаза призводять до значного зменшення величини 
i

  в порівнянні зі значенням 
i

  в 

тій області, де відсутні пружні напруження (рис. 3 криві 1 та 2  в порівнянні з кривою 3). 

Важливим наслідком цього процесу є те, що в інтервалі температур від Ті1  до Ті2 значення 
i

    

і виникає можливість спостерігати перехід кристалічних зародків в аморфну фазу. Зсув рівноваги 

між хімічними потенціалами 
i

  і-го компоненту в α та β фазах призводить до виникнення 

рушійної сили  
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i i

F  


. (8) 

Термодинамічний аналіз показує, що рушійна сила 
i

F


, яка викликає дифузійний перенос 

речовини i-го компонента в багатокомпонентній системі, визначається градієнтом хімічного 
потенціалу i-го компонента, а не градієнтом концентрації, як це слідує із першого рівняння Фіка:  

  ln

ln
i

i i i
i

J u RT c
c

  
     

, (9) 

де iu  – рухливість атомів і-го компонента, i – коефіцієнт активності. 

При виконанні умови 
ln

ln
Fe

Fec

 


  може відбуватися явище висхідної дифузії. В роботі 

приведено кількісну оцінку можливості виконання критерію протікання процесу висхідної 
дифузії.   

Коефіцієнт активності описується співвідношенням i
i

H
exp

RT

    
 

, де 
i

H – відносна 

парціальна ентальпія перетворення кристал-аморфна фаза, яка в свою чергу дорівнює 

 1
i i

i

dΔH
ΔH = ΔH + - C

dC
.  

Скориставшись експериментально визначеними ΔH  і напівемпіричним виразом для 

бінарного сплаву 
 

   
1 1

2
1

1

1 2 1

c c
H

c

 
 

    
, ( – положення максимуму функції 1( )H c ,  - її 

максимальне значення), оцінено параметр 
ln

ln
Fe

Fec

 


  для кристалічного зародку складу Fe80B20 при 

Т = 850K, ΔH =8,0кДж/моль, 
ln

ln
Fe

Fec

 


 =-1,5.  

Таким чином в роботі теоретично показано, що при ізотермічному відпалі аморфного 
сплаву Fe80B20 при певній температурі може відбуватись розчинення вморожених центрів 
кристалізації за рахунок висхідної дифузії, що в свою чергу підвищує термічну стабільність 
аморфного сплаву, як це і підтверджено експериментально. Слід також зазначити, що нижче 
температури Ті1 ймовірність появи нових кристалічних зародків дорівнює нулю, оскільки в цій 

області температур частота зародкоутворення J ( T )  згідно теорії гомогенної кристалізації прямує 

до нуля. В цій області температур можливий лише повільний ріст вже існуючих центрів 
кристалізації при довготривалій витримці. 

Аналіз результатів розрахунків згідно приведених вище рівнянь теорії термодинамічної 
рівноваги в гетерогенній системі вморожені центри кристалізації – аморфна матриця, а також 
експериментальних досліджень, дають два напрямки її практичного використання.  

Перший напрямок – підвищення термічної стабільності аморфних сплавів шляхом 

термообробки в інтервалі температур  Ті1  Ті2, де кристалічні зародки переходять в аморфну фазу 

( i   ).  

Другий напрямок – переведення аморфного сплаву в нанокристалічний стан шляхом 

довготривалого ізотермічного відпалу при температурах  Тв Ті1, де відбувається ріст існуючих 
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кристалічних зародків. Для відтворення цих процесів необхідно дослідним шляхом визначити 
температури Ті1, Ті2, Тв. 

В таблиці 3 наведено середні  значення температури початку інтенсивної кристалізації 
досліджених аморфних сплавів. 

Таблиця 3  
Характеристики термостабільності досліджених зразків 

Склад 
аморфного сплаву 

 0

k
T , К 

 1

k
T ,  К 

термоциклування 
3 цикла 

нагрівання до  
CTT k

0)50(   

 2

k
T , К 

ізотермічний 
відпал протягом 

1 години при 
CTT k

0)50(   

 3

k
T ,  К 

нагрівання до 
CTT k

0)50(  + 

кріообробка 

Fe70Cr15B15 750 750 810 770 

Fe76,2B14Si6Ni3,8 770 790 790 810 

Fe80B14Si6 770 785 800 810 

Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1 745 770 790 770 

Fe83B17 670 740 730 750 

Проведені дослідження показали, що для сплаву Fe70Cr15B15 застосована термообробка 
приводить до таких результатів: термоциклування не впливає на температуру початку інтенсивної 

кристалізації kT , ізотермічний відпал розширює інтервал термічної стабільності на 60 К. Після 

кріообробки температура початку інтенсивної кристалізації kT  збільшується  на 20 К. 

Для аморфного сплаву Fe76,2B14Si6Ni3,8 термоциклування та ізотермічний відпал однаково 

впливає на температурну стабільність: температура початку інтенсивної кристалізації kT  

збільшується на 20 К. Після кріообробки температура початку інтенсивної кристалізації kT  

збільшується на 40 К.  Для аморфного сплаву Fe80B14Si6 термоциклування збільшує температуру 

початку інтенсивної кристалізації kT  на 15 К, ізотермічний відпал на 30 К, кріообробка на 40 К. 

Для аморфного сплаву Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1 термоциклування збільшує інтервал термічної 
стабільності на 25 К, ізотермічний відпал на 45 К, кріообробка на 25 К. Температура початку 

інтенсивної кристалізації kT  для аморфного сплаву Fe83B17 після термоциклування збільшується 

на 70 К, після ізотермічного відпалу збільшується  на 60 К, а після кріообробки на 80 К. Отже, 
запропоновані типи термообробки найбільше впливають на інтервал стабільності саме бінарного 
сплаву. 

Збільшення інтервалу термічної стабільності можна пояснити тим, що проведена обробка 
аморфних сплавів призводить до істотного зміщення фазової рівноваги в гетерогенній системі: 
аморфна матриця – вморожені центри кристалізації.  

При термообробці аморфних сплавів відбувається часткове розчинення вморожених 
центрів кристалізації, присутніх в початкових зразках, що підтверджується збільшенням 
температури початку інтенсивної кристалізації сплавів. Більш значне збільшення температури 
початку інтенсивної кристалізації для бінарних сплавів можна пояснити тим, що 
багатокомпонентні аморфні сплави є більш стабільними у порівнянні з бінарними, оскільки 
додавання кремнію та високотемпературних легуючих домішок, таких як молібден та ніобій, до 
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базових бінарних сплавів системи Fe-B, гальмують дифузію бора в сплавах, отже і процес 
кристалізації. 

Таким чином, результати проведених експериментальних досліджень підтверджують 
висновки теорії термодинамічної стабільності аморфних сплавів, яка показує можливість зсуву 
фазової рівноваги в системі аморфна матриця – вморожені центри кристалізації за рахунок 
спрямованої зміни зовнішніх впливів та визначає способи розширення температурного інтервалу 
існування аморфного стану сплавів. 

Наступним кроком досліджень було визначення температури термічної обробки для 
кожного сплаву, при якій можна створити необхідний аморфно-наноструктурний стан. При 
температурах приблизно на 50 К менших за температуру початку інтенсивної кристалізації 
створюються умови, коли вморожені центри кристалізації розчиняються, тобто відбувається 
очищення аморфній матриці та значно зростає термостабільність аморфного стану. При цьому 

різниця  хімічних потенціалів і-го компонента в аморфній та кристалічній фазах i  є від’ємною. 

Для створення аморфно-нанокристалічного стану, необхідно визначити для кожного сплаву таку 
температуру відпалу, при якій різниця  хімічних потенціалів і-го компонента в аморфній та 

кристалічній фазах i  є  додатною (що є умовою росту вморожених центрів кристалізації), але 

процес інтенсивної кристалізації ще не починається. Емпірично визначені температури 
ізотермічного відпалу (при яких проводилась наступна термічна обробка вихідних зразків) 
представлені в таблиці 4. 

В таблиці 4 наведено температури початку інтенсивної кристалізації вихідних сплавів T0 , 

емпірично визначені температури відпалу вT  та розрахована за результатами дилатометричного 

експерименту об’ємна частка кристалічної фази X  в зразках після термообробки. 
Проведена термічна обробка призвела до росту об’ємної частки кристалічної фази X в 

зразках; X  в залежності від складу сплаву становить від 11% до 31%. 
Таблиця 4 

Температури початку інтенсивної кристалізації вихідних сплавів 0T , визначені температури 

відпалу вT  та об’ємна частка кристалічної фази в зразках після термообробки  

Склад аморфного сплаву T0 , K5  
в

T ,  K5  X 

Fe80B20 650 615 0,31 

Fe83B17     670 635 0,28 

Fe40Ni40B20 710 685 0.22 

Ni78B18Si4 730 705 0,19 

Fe70Cr15B15   750 730 0,11 

Fe80B14Si6    770 750 0,16 

В якості параметра порівняння механічних властивостей металевих стекол у вихідному 
стані та сплавів після проведеної термічної обробки було використано значення мікротвердості Н. 
Результати проведених вимірювань мікротвердості наведено в таблиці 5  

Мікротвердість отриманих матеріалів збільшилася на (14-25)% в порівнянні з початковим 
аморфним станом. Збільшення величини мікротвердості можна пояснити зростанням вморожених 
центрів кристалізації, а отже збільшенням частки кристалічної фази в зразках та формуванням 
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аморфно-нанокристалічного стану,що було підтверджено електронномікроскопічними 
дослідженнями вихідних сплавів Fe80B20, Fe83B17, Fe40Ni40B20, Ni78B18Si4, Fe70Cr15B15, Fe80B14Si6  та 
тих, що пройшли попередній ізотермічний відпал протягом 1 години (температури відпалу 
наведено в таблиці 4). 

Таблиця 5  
Значення мікротвердості вихідних аморфних сплавів та  сплавів після проведеної термообробки 

Склад 

аморфного 

сплаву 

H , кГс/мм2 Відносна зміна мікротвердості 

âH H
H

0

0

( )
,%

  H0  

вихідний сплав 

âH  

сплав після обробки 

Fe80B20 785 980 25 

Fe83B17 765 940 23 

Fe40Ni40B20 535 640 19 

Ni78B18Si4 620 725 17 

Fe70Cr15 B15 530 605 14 

Fe80B14Si6 755 890 18 

Одним із напрямком впливу на термічну стабільність аморфних сплавів є механічна та 
термомеханічна обробка. Механічна обробка може призводити до істотного зміщення фазової 
рівноваги в гетерогенній системі: аморфна матриця – вморожені центри кристалізації. Крім цього, 
при обробці аморфних сплавів зовнішнім тиском, ймовірно, може відбуватись механічне 
руйнування і дроблення центрів вморожених кристалізації, присутніх в початкових зразках. Тому 
для сплавів Fe80B14Si6, Fe76Ni4Si6B14, Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1, Fe78Мо2Si6B14,  Fe76,2B14Si6Ni3,8, Fe80B2, Fe83B17 

були проведено дослідження впливу комбінованої термомеханічної обробки на їх термічну 
стабільність. Термічна обробка полягала в короткочасному ізотермічному відпалі (10 хвилин) при 
температурі  50

k
T T K  , потім здійснювалась механічна обробка аморфних сплавів шляхом 

циклічного навантаження (5-кратне навантаження по 225 МПа). 
В таблиці 6 наведено температури початку інтенсивної кристалізації для вихідних зразків 

та після проведеної термомеханічної обробки.  

Таблиця 6.  
Температури початку інтенсивної кристалізації зразків до та після проведеної термомеханічної 
обробки 

Склад аморфного  

сплаву 

,
k

T  K 

вихідний 

сплав 

(1)
,

k
T  K після  обробки: відпал 5 0

к
Т K  

+механічної обробки 225 МПА,5 циклів 

(1)
,

k k
T T T   K 

Fe80B14Si6 
770 810 40 

Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1 740 790 50 

Fe76Ni4Si6B14 720 770 50 

Fe78 Мо2Si6B14 850 870 20 

Fe76,2B14Si6Ni3,8 770 810 40 

Fe80B20 650 730 80 

Fe83B17 670 750 80 
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Температура початку інтенсивної кристалізації для аморфних сплавів після комбінованої 

термомеханічної обробки збільшилась на (20-80) K. Отримані результати можна пояснити тим, що 
проведена обробка аморфних сплавів призводить до істотного зміщення фазової рівноваги в гете-
рогенній системі: аморфна матриця – вморожені центри кристалізації. Крім того, при механічній 
обробці аморфних сплавів відбувається руйнування і дроблення вморожених центрів кристаліза-
ції, присутніх в початкових зразках, та гомогенізація структури сплаву. 

ВИСНОВКИ 

1. Вперше в рамках теорії гомогенної нуклеації бінарних систем розрахована та побудована 

діаграма «Температура–Час–Перетворення» для сплаву Fe80B20, яка дає повну кількісну інформа-

цію про переходи: рідка фаза – аморфний стан; аморфний стан – кристалічна фаза, яка дає рекоме-

ндації по вибору оптимальних технологічних параметрів отримання аморфних сплавів. 

2. Показано що, за рахунок гальмування дифузійних процесів, пов’язаних із утворенням в них 

ультрадисперсних сполук, які уповільнюють процеси дифузії Fe та B, багатокомпонентні аморфні 

сплави характеризуються більш високою часовою термостабільністю в порівнянні з бінарними, 

тим самим перешкоджають утворенню основних фаз базового сплаву, які кристалізуються в пер-

шу чергу. 

3. Визначено температурні інтервали в яких дією зовнішніх впливів на аморфні сплави можна 

зміщувати фазову рівновагу в гетерогенній системі аморфна матриця – вморожені центри криста-

лізації, тим самим підвищуючи їх термостабільність за рахунок розчинення вморожених центрів 

кристалізації, або навпаки, стимулювати їх ріст і наступний перехід аморфного сплаву в нанокрис-

талічний стан. 

4. Теоретично обґрунтовано і експериментально реалізовано процес очищення аморфної мат-

риці від вморожених центрів кристалізації за рахунок ініціювання висхідної дифузії, обумовленої 

наявністю пружних напружень на границі аморфної та кристалічної фаз.  

5. Запропоновано метод отримання аморфно-наноструктурного стану з початкового аморфно-

го на основі аналізу теорії високотемпературної термодинамічної стабільності аморфних сплавів. 

Отримано сплави в аморфно-нанокристалічному стані, що підтверджується результатами елект-

ронномікроскопічних досліджень. 

6. Експериментально доведено, що механічна та комплексна термомеханічна обробка аморф-

них сплавів призводить до підвищення температури початку інтенсивної кристалізації за рахунок 

часткового руйнування  та розчинення вморожених центрів кристалізації в аморфній матриці. 
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АНОТАЦІЯ 

Саєнко Г.В.  Процеси фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних аморфних сплавах 
та їх вплив на температурно-часову стабільність. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за 
спеціальністю 01.04.07 - фізика твердого тіла. – Київський національний університет імені Тараса 
Шевченко,МОН України, Київ, 2018. 

Теоретично і експериментально доведено, що процес кристалізації базових бінарних 
сплавів системи Fe-B проходить в декілька стадій у відповідності до діаграми стану: спочатку 
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кристалізується твердий розчин бору в α-залізі (-фаза), при цьому зростає концентрація бору в 

аморфній матриці; через певний час починається кристалізація хімічної сполуки  Fe3B (-фази). 

Показано, що багатокомпонентні аморфні сплави характеризуються більш високою часовою 
термостабільністю в порівнянні з бінарними,  за рахунок гальмування дифузійних процесів, 
пов’язаним із утворенням в них ультрадисперсних сполук, які уповільнюють процеси дифузії Fe та 
B, тим самим перешкоджаючи утворенню основних фаз базового сплаву, які кристалізуються в 
першу чергу. Теоретично обґрунтовано і експериментально реалізовано процес очищення 
аморфної матриці від вморожених центрів кристалізації на основі аналізу положень 
термодинамічної теорії високотемпературної стабільності аморфних сплавів, згідно з якою існує 
інтервал температур, в якому різниця хімічних потенціалів між фазами в гетерогенній системі 
аморфна матриця – вморожені центри кристалізації від’ємна, тобто виконується умова можливості 
розчинення вморожених центрів кристалізації. Показано, що запропоновані режими термообробки 
дозволяють розширити інтервали термічної стабільності аморфних сплавів на основі заліза на (20-
40) К шляхом очищення аморфної матриці від вморожених центрів кристалізації за рахунок 
висхідної дифузії. На основі аналізу теорії високотемпературної термодинамічної стабільності 
аморфних сплавів запропоновано метод отримання аморфно-нанокристалічного стану з 
початкового аморфного.  
Ключові слова: аморфний сплав, термообробка, термостабільність, вморожені центри 
кристалізації. 
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It is theoretically and experimentally proven that the crystallization process of the Fe-B basic bina-

ry alloys passes several phases in correspondence with their state diagram: first, a solid solution of boron 

in α-iron (  -phase) crystallizes with the boron concentration in amorphous matrix growing up; then at 

some point the crystallization of the Fe3B chemical compound begins (  -phases). It is shown that multi-

component amorphous alloys possess higher thermal stability compared to the binary allows because of 
the diffusion processes slowdown related to the formation of ultradispersive compounds delaying the dif-
fusion processes of Fe and B, thus inhibiting the formation of the common phases of the basic alloy, 
which crystallize first. The process of purification of the amorphous matrix from frozen-in crystallization 
centers was theoretically grounded and implemented experimentally on the basis of analysis of the provi-
sions of the thermodynamics theory of high-temperature stability of amorphous alloys, which claims ex-
istence of the temperature range, in which the chemical potential difference between phases in the 
heterogeneous system amorphous matrix - frozen-in centers is negative, thus complying with the condi-
tion for the possibility of dissolution of the frozen-in centers. It is demonstrated that the suggested ther-
mal processing modes allow to extend the thermal stability ranges of the iron-based amorphous alloys by 
(20-40) K by means of purification of the amorphous matrix from the frozen-in crystallization centers by 
the ascending diffusion. On the basis of analysis of the theory of high-temperature thermodynamic stabil-
ity of amorphous alloys, a new method of obtaining amorphous nanocrystalline state from the initially 
amorphous state was proposed. 
Keywords: amorphous alloys, crystallization, high temperature stability, frozen crystallization centers, 
thermal stability.  


