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Дисертаційна робота присвячена експериментальним дослідженням 

фізичних властивостей аморфних та нанокристалічних сплавів, які останнім часом 

усе більше привертають увагу багатьох дослідників, як з точки зору поглиблення 

знань у галузі фізики невпорядкованих систем, так і завдяки можливості їх 

практичного використання у якості магнітом’яких матеріалів у різноманітних 

елементах та вузлах електронної техніки. Відповідно до сучасних тенденцій, 

швидкими темпами зростає попит на портативні, компактні та у той же час 

високопродуктивні електронні пристрої, для яких магнітні компоненти відіграють 

досить важливу роль. Мініатюризація розмірів індуктивних компонентів та 

досягнення високого рівня енергоефективності в ланцюгах живлення мають велике 

значення для сучасного електронного обладнання.  Отож, існує попит на розвиток 

магнітних матеріалів з високими значеннями індукції насичення та високими 

іншими магнітними характеристиками, такими, як початкова проникність, низькі 

значення коерцитивної сили і втрат в осерді. Серед цих матеріалів важливу роль 

відіграють аморфні металеві сплави, в першу чергу на основі Fe та Co, що вже 

знайшли досить широке застосування у промисловому масштабі. Головною 

рушійною силою подальших досліджень складів аморфних сплавів є збільшенні 

намагніченості насичення до значення чистого α-Fe при збереженні майже нульової 

магнітострикції та малих втрат на перемагнічування. Дослідження та розробка 
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нових матеріалів з високими експлуатаційними характеристиками є однією з 

актуальних задач фізики металів та фізики конденсованого стану. 

Перспективними в даному відношенні виявились сплави системи Fe-B-

P-Nb-Cr, дослідженню яких, в першу чергу, присвячена дана робота. Іншими 

розглянутими типами сплавів, що також характеризуються високими 

технологічними параметрами, є сплави типу Fe-Si-B-Nb-Cu, а також відносно нові 

сплави системи Co-Fe-Si-B, леговані Мо та Cr. Для встановлення рівня їх 

функціональних характеристик важливим є аналіз механізмів, що визначають 

структуру та властивості таких сплавів. Тому було проведено експериментальні 

дослідження структури стрічок сплавів, кристалізаційних процесів, магнітних та 

електричних властивостей. Встановлено інтервали термічної стабільності фаз у 

досліджуваних сплавах. Продемонстровано вплив термічної обробки на структуру 

та магнітні характеристики. Досліджено температурну поведінку електроопору. 

У вступі зазначено актуальність роботи, мету та основні завдання 

досліджень. Описано зв’язок роботи з науковими програмами та темами установи, 

де виконувалась робота. Сформульовано наукову новизну i практичну цінність 

отриманих результатів. Зазначено дані про особистий внесок автора, апробацію 

результатів роботи та публікації.  

Перший розділ присвячено огляду існуючих літературних джерел за темою 

дисертації. Розглянуто загальні особливості аморфних та нанокристалічних 

сплавів, умови аморфізації та найбільш поширені на теперішній час способи 

отримання некристалічних металевих сплавів. Представлено огляд робіт стосовно 

переваг аморфних та нанокристалічних сплавів над кристалічними аналогами. 

Розглянуто шляхи покращення характеристик існуючих та пошуку нових сплавів. 

В другому розділі описаний метод отримання стрічок досліджуваних сплавів, 

методи дослідження структурно-фазового стану, термічної стабільності та 

фізичних властивостей аморфних сплавів, наведено опис експериментального 

обладнання, за допомогою якого виконувалось дослідження. 
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У третьому розділі наведені результати експериментальних досліджень 

фізичних властивостей швидкозагартованих аморфних сплавів з високим вмістом 

заліза на основі системи Fe-B-P-Nb-Cr. 

Методом рентгенівської дифракції визначені параметри структури аморфних 

сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr, визначено вплив на них вмісту бору та інших 

складових. Досліджено вплив термічної обробки на структуру стрічок сплавів Fe-

B-P-Nb-Cr з використанням різних методів. З даних рентгенівської дифракції 

зразків після ізохорних відпалів при різних температурах встановлено фазовий 

склад досліджуваних сплавів. Результати рентгенівської малокутової дифракції 

надали інформацію про розподіл за розмірами нанокристалічних включень, а також 

його зміну при термообробці. Дослідження зразків за допомогою скануючої 

електронної мікроскопії надали інформацію про стан обох поверхонь та сколів 

стрічок сплавів та їх зміну після термообробки. 

Калориметричним методом досліджено процес кристалізації аморфних 

сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr. Встановлено у скільки стадій відбувається процес 

кристалізації зразків та встановлені відповідні характеристичні температури. Це 

дало змогу охарактеризувати термічну стабільність, використовуючи параметри, 

які пов’язані даними температурами. За результатами калориметричних та 

резистометричних досліджень, методом Кіссінджера, визначено енергії активації 

початку кристалізації.  

Досліджено зміни петель перемагнічування сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr 

при різних режимах термообробки, яка спрямована на те, щоб оптимізувати 

магнітні характеристики. Емпірично встановлено оптимальні температури 

термообробки, за яких сплави демонструють гарні магнітом’які властивості. 

Оцінку оптимальних температур проводили за найменшими питомими втратами на 

перемагнічування. 

У четвертому розділі викладені результати термомагнітних досліджень, 

розглянуті деякі особливості магнетизму та електротранспортних властивостей 

декількох груп сплавів, на основі заліза – Fe-B-P-Nb-Cr, Fe-Cu-Si-B(-Nb) та 

кобальту – Co-Fe-Mo-Si-B. З аналізу експериментальних залежностей магнітної 
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сприйнятливості розраховано значення локалізованих магнітних моментів. На 

основі раніше розвинутих уявлень про процеси кластеризації в аморфних сплавах, 

показано, що отримані значення магнітних моментів зумовлені утворенням 

магнітних неоднорідностей – кластерів. Розміри та концентрація таких магнітних 

утворень залежить від природи легуючих домішок та вмісту металоїдної групи. 

Розглянуті деякі особливості електричних властивостей досліджених сплавів. Для 

сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr температурну поведінку електроопору досліджено 

вперше. Отримані результати співставлено з існуючими даними для раніше 

досліджених сплавів. 

 

Ключові слова: аморфні сплави, залізо, кобальт, магнітом’які матеріали, 

кристалізація, термічна стабільність, енергія активації, втрати на 

перемагнічування, індукція насичення, магнітна проникність, магнітна 

сприйнятливість, магнітний момент, електроопір, температурний коефіцієнт 

електроопору.  
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SUMMARY 

 

Yarmoshchuk Ye.I. Formation of structure, magnetic and electrical properties of 

Fe-B-P-Nb-Cr amorphous alloys and some Co- and Fe-based doped alloys. - 

Qualification scientific work with the manuscript copyright. 

Dissertation for the degree of Candidate of Sciences in Physics and Mathematics 

in speciality 01.04.13 «Physics of metals» (104 – Physics and astronomy). – Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Kyiv, 2019. 

 

The dissertation is devoted to experimental studies of the physical properties of 

amorphous and nanocrystalline alloys, which have recently attracted the attention of 

many researchers, both in terms of deepening the knowledge of the physics of disordered 

systems and the potential for their practical use as magnetic materials in various elements 

and components of electronic engineering. In line with current trends, the demand for 

portable, compact and, at the same time, high-performance electronic devices for which 

magnetic components play an important role is growing rapidly. The miniaturization of 

inductive component sizes and the achievement of high levels of energy efficiency in 

power circuits are of great importance for modern electronic equipment. Therefore, there 

is a demand for the development of magnetic materials with high saturation flux density 

values and high other magnetic properties, such as initial permeability, low values of the 

coercive force and losses in the core. Amorphous metal alloys, primarily based on Fe and 

Co, that are already widely used on an industrial scale, play an important role among 

these materials. The main driving force for further researches of amorphous alloy 

compositions is increasing of the saturation magnetization to the value of pure α-Fe 

maintaining near-zero magnetostriction and low magnetization reversal losses. 

Investigation and development of new materials with high performance characteristics is 

one of the relevant problems of metal physics and condensed matter physics. 
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The alloys of the Fe-B-P-Nb-Cr system are promising in this regard, the study of 

which this work is primarily devoted to. Other types of considered alloys, that also 

characterized by high technological parameters, are Fe-Si-B-Nb-Cu alloys, and relatively 

new Co-Fe-Si-B alloys doped with Mo and Cr. To establish the level of their functional 

characteristics, it is important to analyze the mechanisms that determine the structure and 

properties of such alloys. Therefore, experimental studies of the alloy bands structure, 

crystallization processes, magnetic and electrical properties were carried out. The 

intervals of the phase thermal stability in the investigated alloys were determined. The 

influence of heat treatment on structure and magnetic characteristics was demonstrated. 

The temperature behavior of electrical resistances was investigated.  

The introduction is about the relevance of the study, the purpose and main 

objectives of the research. The relation of study with scientific programs and topics of the 

institution where the work was performed is described there. The scientific novelty and 

practical value of the obtained results are formulated. The information about the author 

personal contribution, approbation of the research results and publications are noted. 

The first section is devoted to the review of existing literature on the topic of the 

thesis. General features of amorphous and nanocrystalline alloys, the amorphization 

conditions and the most common present methods of obtaining non-crystalline metal 

alloys are described. An overview of works on the advantages of amorphous and 

nanocrystalline alloys over crystalline analogues is presented. The ways of improving the 

characteristics of existing alloys and how to find new ones is described.  

The second section describes the method that was used to obtain the investigated 

alloys, methods for investigating the structural-phase state, thermal stability, and physical 

properties of amorphous alloys, as well as the experimental equipment that was used to 

perform the research. 

The third section presents the results of the experimental research of the physical 

properties of rapidly quenched amorphous alloys with high Fe content based on the Fe-

B-P-Nb-Cr system. 

The parameters of the structure of amorphous alloys of the Fe-B-P-Nb-Cr system 

were determined by the X-ray diffraction method.  The effect of boron content and other 
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components on the structure was found. The influence of heat treatment on the structure 

of Fe-B-P-Nb-Cr alloys was investigated using different methods. The phase composition 

of the investigated alloys was determined from the data of X-ray diffraction of samples 

after isochoric annealing at different temperatures. The results of X-ray small-angle 

diffraction provided information on the size distribution of nanocrystalline inclusions and 

its change after heat treatment. Investigation of the samples using scanning electron 

microscopy provided information on the condition of both surfaces and cleavage of the 

alloy bands and their change after heat treatment. 

The crystallization process of amorphous alloys of the Fe-B-P-Nb-Cr system was 

investigated using a calorimetric method. The number of stages of the samples’ 

crystallization process and the corresponding characteristic temperatures were 

determined. This made it possible to characterize thermal stability using parameters 

related to the temperatures mentioned above. From the results of calorimetric and 

resistometric studies, the activation energies of the onset of crystallization were calculated 

by the Kissinger method. 

The changes of the hysteresis loops of Fe-B-P-Nb-Cr alloys under different heat 

treatment modes were investigated for optimizing the magnetic characteristics. The 

optimum heat treatment temperatures have been empirically defined. At these 

temperatures the alloys exhibit good soft magnetic properties. The optimal heat treatment 

temperatures were estimated at the lowest specific loss of magnetization reversal. 

The fourth section presents the results of thermomagnetic studies, some features of 

magnetism and electrical transport properties of several groups of alloys, based on iron - 

Fe-B-P-Nb-Cr, Fe-Cu-Si-B(-Nb) and cobalt - Co-Fe-Mo-Si-B. The values of localized 

magnetic moments were calculated from the analysis of the experimental dependences of 

the magnetic susceptibility. Based on previously developed ideas about clustering 

processes in amorphous alloys, it is shown that the obtained values of magnetic moments 

are caused by the magnetic inhomogeneities formation - clusters. The sizes and 

concentration of such magnetic formations depends on the nature of the alloying 

impurities and the content of the metalloid group. Some features of the electrical 

properties of the investigated alloys were studied. For the Fe-B-P-Nb-Cr alloys, the 
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temperature behavior of the electrical resistance was investigated for the first time. The 

obtained results were compared with the existing data for the previously studied 

amorphous alloys. 

 

Key words: amorphous alloys, iron, cobalt, soft magnetic materials, 

crystallization, thermal stability, activation energy, core loss, saturation magnetization, 

magnetic permeability, magnetic susceptibility, magnetic moment, electroresistance, 

temperature coefficient of resistance.  
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

 

I інтенсивність розсіяння рентгенівських променів 

 кут дифракції 

w півширина (ширина на половині висоти) 

i(s) структурний фактор 

s положення максимуму на кривих структурного фактору; 

(r) функція розподілу атомної густини 

Z середнє координаційне число першої координаційної сфери 

d товщина стрічки 

ТC температура Кюрі 

TG температура склування 

ТX температура початку кристалізації 

ТP температура максимуму тепловиділення на кривій ДСК 

TL температура топлення 

ΔT ширина області переохолодженої рідини 

VH швидкість нагріву зразка 

EA енергія активації початку кристалізації 

а, с параметри кристалічної комірки 

x частка кристалічної фази 

Д Дебаєвська частота 

H ентальпія взаємодії 

ТA температура термообробки 

TAO оптимальна температура відпалу 

tA час відпалу 

μ магнітна проникність (μi - початкова магнітна проникність) 

f частота перемагнічування 

Bm максимальне значення магнітної індукції 
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BS індукція насичення 

Br залишкова індукція (без прикладання магнітного поля) 

Br/Bm коефіцієнт прямокутності динамічної петлі перемагнічування 

Нс динамічна коерцитивна сила 

JS намагніченість насичення 

Pcm втрати в осерді на перемагнічування 

P10/400 
питомі втрати в осерді при максимальній індукції 1 Тл та частотах 

перемагнічування 400Гц 

P10/1000 
питомі втрати в осерді при максимальній індукції 1 Тл та частотах 

перемагнічування 1000Гц 

АL фактор індуктивності 

 магнітна сприйнятливість 

 локалізований магнітний момент на атом сплаву (у магнетонах Бора) 

μПМ 
локалізований магнітний момент на атом перехідного металу (у 

магнетонах Бора) 

Θ парамагнітна температура Кюрі 

R електроопір 

 питомий електроопір 

 температурний коефіцієнт електроопору 

Zd кількість d-електронів в зовнішній оболонці 

ΘД температура Дебая 

 

АМС аморфний металічний сплав 

НШОР надшвидке охолодження розплаву 

ПМ перехідний метал 

М металоїд 

ТО термообробка 

ТС термічна стійкість (стабільність) 

ДСК диференціальна скануючи калориметрія 
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СЕМ скануюча електронна мікроскопія 

СФ структурний фактор 

ФРРА функція радіального розподілу атомів 

МКРР малокутове розсіювання рентгенівських променів 

МС магнітна сприйнятливість 

ФМ феромагнетик 

АФМ антиферомагнетик 

ТКО температурний коефіцієнт електроопору 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми 

Пошуки та розробка нових матеріалів з високими експлуатаційними 

характеристиками є однією з актуальних задач фізики металів та фізики 

конденсованого стану. Серед цих матеріалів важливу роль відіграють аморфні 

металеві сплави, що вже знайшли досить широке застосування у промисловому 

масштабі [1]. Існуючі теоретичні та модельні уявлення про їх внутрішню будову та 

властивості можуть лише частково вирішити відповідні проблеми, що постають 

при використанні виробів з цих матеріалів. Тому теоретичні та експериментальні 

дослідження АМС викликають значний інтерес як з точки зору поглиблення знань 

у галузі фізики невпорядкованих систем, так і завдяки суто практичним потребам 

використання таких матеріалів. 

Внаслідок нерівноважності аморфного стану в умовах довгої експлуатації, 

навіть при звичайних умовах, слід очікувати зміну експлуатаційних параметрів і 

навіть втрату властивостей, що визначають ці параметри. Зазвичай вважається, що 

стабільність аморфних сплавів при звичних умовах напряму пов‘язана з 

кристалізаційними процесами, що є завжди предметом досліджень нових за 

складом АМС. Одним із шляхів підвищення термічної стабільності таких 

матеріалів є введення легуючих домішок. Зазвичай домішки є не магнітними, або є 

слабко магнітними, що призводить до зниження ряду експлуатаційних параметрів, 

таких як, наприклад, намагніченість насичення. Тому актуальною задачею стоїть 

пошук оптимального складу, що дозволяє зберегти високі експлуатаційні 

параметри. Важливим для широкого технологічного використання є ще ряд 

параметрів, яким повинні задовольняти АМС, перш за все – сировинна база. У 

даному відношенні безперечним лідером є АМС на основі заліза. Однак для цих 

матеріалів характерними є відносно слабка корозійна стійкість, що особливо 

понижується при їх легуванні. Додатково до цього, АМС на основі заліза 

характеризуються відмінною від нуля магнітострикцією, яку також можна 

зменшити шляхом легування. Крім цього, такі матеріали повинні задовольняти 
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ряду механічних критеріїв, зокрема зберігати пластичність. Подібні, хоча і дещо 

нижчі особливості мають і сплави на основі кобальту. 

Перспективними в цьому відношенню виявились сплави системи Fe-B-P-Nb-

Cr (частка заліза досягає майже 90%) та дістали промислову назву «SENNTIX» [2, 

3]. Оскільки дані сплави є відносно новими, то досить мало (або практично 

відсутні) літературних даних стосовно дослідження їх структури, електричних та 

магнітних властивостей. Іншими типами сплавів, що характеризуються високими 

технологічними параметрами, є сплави типу «FINEMET» – Fe-Si-B-Nb-Cu, а також 

відносно нові сплави системи Co-Fe-Si-B, леговані Мо та Cr. 

Крім складу, експлуатаційні параметри значною мірою визначаються 

параметрами гартування. Проте, як показує досвід, експлуатаційні параметри 

можна значно покращити, застосувавши різні типи обробки, в першу чергу 

термообробка при температурах, значно нижчих за температуру кристалізації. 

Нажаль, немає єдиної методики вибору оптимального режиму ТО таких матеріалів, 

їх визначають емпірично, окремо для АМС кожного із складів. Зважаючи на 

практичну значимість сплавів Fe-B-P-Nb-Cr, такі дані вкрай потрібні для 

технологів. Проте механізми, що обумовлюють покращення властивостей 

остаточно не вияснені. Особливо це стосується матеріалів, схильних до 

нанокристалізації. 

Відомо, що структура загартованих стрічок характеризується 

мікронеоднорідною внутрішньою будовою, що є наслідком утворення, перш за все, 

різних за характером ближнього порядку областей при наявності в них різного типу 

металоїдів. При легуванні, цілком логічно, структурна неоднорідність 

посилюється. Наявні дослідження хоча і дають певне уявлення про особливості 

формування таких неоднорідностей при легуванні, але вони проведені лише на 

прикладі деяких типів легуючих домішок і лише для деяких типів сплавів. Тому 

особливостям атомної структури у формуванні експлуатаційних параметрів 

відводиться суттєва роль, особливо легованим АМС та схильним до 

нанокристалізації. 
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Все це визначає актуальність та наукову значимість дослідження 

властивостей нових аморфних сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr, особливостей 

формування мікронеоднорідної будови у цих та деяких інших легованих АМС 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота виконана в науково-дослідній лабораторії «Фізика 

металів» кафедри фізики металів фізичного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Робота виконана в рамках основних науково-

дослідних робіт КНУ, зокрема: Комплексної наукової програми Київського 

університету «Нові речовини і матеріали» (протокол №1 від 17 грудня 2015 року); 

№ 17БП051-02, № держреєстрації 0117U005020; № 15БФ051-04, № держреєстрації 

0115U000263. 

 

Мета та завдання дослідження 

Метою дисертаційної роботи є вивчення структурних особливостей, кінетики 

кристалізації, параметрів термічної стабільності фаз, магнітних та електричних 

властивостей аморфних сплавів на основі заліза та кобальту. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати такі завдання: 

– провести рентгеноструктурні та мікроскопічні дослідження сплавів у 

вихідному стані та після термообробки; 

– провести калориметричні дослідження при різних швидкостях нагрівання, за 

даними яких визначити параметри термічної стабільності; 

– провести вимірювання та аналіз температурних залежностей електроопору 

при різних швидкостях нагрівання, визначити значення питомого 

електроопору; 

– провести термомагнітні дослідження сплавів у вихідному стані та після 

термообробки; 

– визначити магнітну проникність, дослідити динаміку зміни петель 

гістерезису сплавів, встановити оптимальні режими термообробки; 
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– за результатами рентгенівської дифракції, даними калориметричних та 

резистометричних досліджень вивчити кінетику процесу кристалізації; 

– провести аналіз, систематизацію та співставлення усіх отриманих даних.  

 

Об’єкт дослідження – структура, термічна стабільність, магнітні та 

електрофізичні властивості аморфних металевих сплавів на основі заліза та 

кобальту. 

 

Предмет дослідження – фізичні закономірності впливу складу, структурного 

стану та умов одержання на структуру, термічну стабільність, магнітні та 

електричні властивості аморфних та нанокристалічних сплавів. 

 

Методи досліджень. У роботі були використані наступні експериментальні 

методи досліджень: 

– метод дифракції рентгенівського випромінювання для вивчення атомної 

будови та фазового складу зразків; 

– метод малокутового рентгенівського розсіювання з програмним 

забезпеченням McSAS для виявлення неоднорідностей та визначення їх 

розподілу за розмірами;  

– термічний аналізу з використанням диференціального скануючого 

калориметра;  

– мікроскопічні дослідження поверхонь та сколів стрічок сплавів з 

використанням скануючого електронного мікроскопа високої роздільної 

здатності; 

– дослідження магнітної сприйнятливості методом Фарадея; 

– вимірювання початкової магнітної проникності та параметрів динамічної 

петлі перемагнічування стрічок сплавів з використанням комплексів для 

тестування тороїдальних магнітопроводів; 

– дослідження електричного опору контактним методом за 4-х точковою 

схемою. 
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Використані у роботі експериментальні методики та методи обробки 

результатів детально описані у розділі 2. 

 

Наукова новизна одержаних результатів 

Результати роботи розширюють уявлення про природу фізичних явищ у 

феромагнітних системах з аморфною та нанокристалічною структурою. Отримані 

нові данні щодо фізичних та функціональних властивостей нової групи аморфних 

сплавів типу «SENNTIX», які можуть бути використані при створенні нових 

енергоефективних магнітопроводів з покращеними експлуатаційними 

характеристиками. У результаті виконання дисертаційної роботи було одержано 

такі нові наукові результати: 

– встановлено параметри структури аморфних сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr, 

що відносяться до сплавів нового типу «SENNTIX», визначено вплив на них 

вмісту бору та інших складових.  

– методом рентгенівської малокутової дифрактометрії показано наявність у 

сплавах Fe-B-P-Nb-Cr неоднорідностей нанометрового розміру. 

Встановлено, що після термічної обробки змінюється характер розподілу за 

розмірами та суттєво зростає кількість неоднорідностей . 

– встановлено, що кристалізація аморфних сплавів Fe-B-P-Nb-Cr починається 

з утворенням кристалів α-Fe з подальшим утворенням Fe3B0,82P0,16 з енергіями 

активації, типовими для АМС на основі заліза. Обґрунтовано відмінність 

енергій активацій процесу кристалізації, визначених методами ДСК та 

резистометрії, як наслідок селективної чутливості кожного методу до вмісту 

та типу кристалічних фаз. На основі одержаних результатів запропоновано 

фазову діаграму стану сплавів Fe-B-P-Nb-Cr, що розглядає процес 

кристалізації сплавів як псевдо-одностадійний процес кристалізації 

двоевтектоїдних сплавів з малою різницею між температурою першої та 

другої стадії кристалізації. 

– визначено оптимальні температури термообробки ТAO стрічок аморфних 

металевих сплавів Fe-B-P-Nb-Cr, при яких цих відбувається максимальне 
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покращення магнітних властивостей. Виявлено, що значення ТAO є значно 

(приблизно на 100 К) нижчими за температури початку кристалізації, в той 

час, як для більшості інших АМС ТAO зазвичай досить близька до 

температури початку кристалізації. Встановлений факт визначає ще одну з 

переваг, які мають сплави даного типу над іншими подібними аморфними 

сплавами. 

– на основі розвинутих раніше уявлень про процеси кластеризації в аморфних 

сплавах, показано, що значення локалізованих магнітних моментів в 

парамагнітному стані можуть бути пояснені з точки зору існування магнітних 

неоднорідностей з характером впорядкування, що визначається складом 

сплаву та типом легувальних домішок. 

– вперше досліджено температурну поведінку електроопору сплавів нового 

типу «SENNTIX». Показано, що цим сплавам притаманні малі величини 

температурного коефіцієнту опору  та значення питомого електроопору, 

дещо вищі за типові значення більшості аморфних сплавів на основі заліза. 

Загальні ж закономірності особливостей температурної поведінки 

узгоджуються з закономірностями поведінки електроопору легованих 

аморфних сплавів на основі Fe.  

 

Практичне значення одержаних результатів полягає, по перше, у тому, що 

отримані результати та висновки дисертаційної роботи розширюють існуючі 

уявлення про природу фізичних явищ у аморфних та нанокристалічних сплавах. По 

друге, отримані результати можуть бути використані при розробці та створенні 

нових енергоефективних магнітних матеріалів на основі швидко загартованих 

металевих сплавів з високими експлуатаційними магнітними характеристиками 

для потреб електротехніки та елементів електроніки. Використання таких 

матеріалів, у порівнянні з кристалічними аналогами, сприятиме зменшенню 

енергозатрат та фізичних розмірів магнітних компонент на основі даних матеріалів. 

 

 



24 

Особистий внесок здобувача 

У даній дисертаційній роботі узагальнені результати експериментальних та 

теоретичних досліджень, що були виконані автором одноосібно або разом з іншими 

співробітниками кафедри фізики металів фізичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та співробітниками відділу 

кристалізації інститут металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України.  

Постановки завдання та визначення напрямків дослідження здійснювались спільно 

з науковим керівником згідно з індивідуальним планом дисертаційної роботи.  

Структурні дослідження АМС, обговорення їх результатів, обробка та аналіз 

у роботах [1-8], в залежності від роботи, були виконані автором у співробітництві 

з д.ф.-м.н. М.П. Семеньком, д.ф.-м.н. В.К. Носенком, к.ф.-м.н. Г.М. Зелінською та 

ін. Калориметричні дослідження у [5,6], їх аналіз були виконані автором разом з 

к.ф.-м.н. Т.М. Мікою. Експериментальні дослідження електричних характеристик 

та температурних залежностей магнітної сприйнятливості у роботах [1-3,8] були 

виконані автором особисто, обробка експериментальних результатів та їх аналіз 

виконувались та обговорювались разом з д.ф.-м.н. М.П. Семеньком. 

Експериментальні дослідження електрофізичних та магнітних властивостей у 

роботах [4,5] виконувались у співробітництві з к.ф.-м.н. А.В. Носенком. 

Автор брав активну участь у обговоренні отриманих результатів, їх аналізі, 

формулюванні висновків, підготовці та написанню наукових статей, підготовці 

доповідей та їх тез. 

 

Апробація результатів дисертації 

Основні результати дисертаційної роботи та її окремі положення були 

оприлюднені у вигляді доповідей на наукових конференціях, серед яких: III 

Міжнародна конференція «Сучасні проблеми фізики конденсованого стану» 

(Україна, Київ, 2012); Конференція молодих вчених «Наука XXI сторіччя» 

(Україна, Київ, 2013); 21st Soft Magnetic Materials Conference (Hungary, Budapest, 

2013); 2nd International research and practice conference «Nanotechnology and 

nanomaterials (NANO-2014)» (Україна, Львів, 2014); Конференція молодих вчених 
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«Наука XXI сторіччя» (Україна, Київ, 2015); V Міжнародна науково-практична 

конференція «Структурна релаксація у твердих тілах» (Україна, Вінниця, 2015); 

5th International research and practice conference «Nanotechnology and 

nanomaterials (NANO-2017)» (Україна, Чернівці, 2017); 7th International Conference 

«Nanomaterials: Application & Properties - 2017» (Україна, Затока, 2017); 

18th International Young Scientists Conference «Optics and High Technology Material 

Science» (Україна, Київ, 2017); VI Міжнародна науково-практична конференція 

«Структурна релаксація у твердих тілах» (Україна, Вінниця, 2018); 6th International 

research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials (NANO-2018)» 

(Україна, Київ, 2018); 8th International Conference «Nanomaterials: Application & 

Properties – 2018» (Україна, Затока, 2018); V Міжнародна конференція «Сучасні 

проблеми фізики конденсованого стану» (Україна, Київ, 2018). 

 

Публікації 

Основні результати дисертаційної роботи опубліковані у 6-ти статтях у 

фахових вітчизняних та міжнародних наукових журналах, 2-х статтях у збірниках 

праць конференцій та 11 тезах доповідей на конференціях. 

 

Структура та обсяг дисертації  

Дисертаційна  робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку цитованої літератури та додатків. Загальний обсяг роботи становить 172 

сторінки, включно із 55 рисунками та 21 таблицею. Список цитованої літератури 

містить 162 посилання і займає 17  сторінок. Додатки займають 12 сторінок, 

включно із 10 рисунками та 6 таблицями.  
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РОЗДІЛ 1. ОГДЯЛ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1 Схильність сплавів до аморфізації. Отримання аморфних металічних 

сплавів 

 

 АМС являють собою важливий клас матеріалів, як з науково і технологічно 

унікальних властивостей матеріалу [4-7]. З часу їх відкриття, їх властивості 

ретельно вивчаються  у зв'язку з великим інтересом з фундаментальних причин, і 

через їх величезний потенціал для практичного застосування [8]. Перші роботи про 

отримання аморфних плівок з використанням вакуумного напилення з'явилися ще 

в 50-і роки. У 1959 р. була отримана дуже тонка фольга першого металевого скла 

сплаву Au+25ат.%Si. У 1960 р. вченими Саллі і Мірошніченко був розроблений 

спосіб отримання аморфних сплавів шляхом двостороннього охолоджування 

розплавів. Швидкості охолоджування розплаву складали ~106 К/с [6]. 

Коен і Теренбелл показали, що аморфний сплав Au-Si близький до складу 

сплаву з дуже низькою евтектичною точкою на рівноважній діаграмі. Встановлена 

проста умова формування аморфних металевих сплавів – глибока евтектика на 

рівноважних діаграмах стану, що у свою чергу полегшило пошук систем і складів, 

які можуть аморфізуватися при гартуванні з розплаву. 

Аналіз процесу аморфізації сплавів потребує з’ясування параметрів, що 

визначають швидкість утворення кристалічних фаз як при охолодженні розплавів, 

так і при нагріванні АМС. На сьогодні пошук нових сплавів, що аморфізуються, 

проводиться найчастіше методом проб і похибок, ґрунтуючись на вигляді діаграм 

стану та декількох емпіричних критеріях. Така ситуація склалася через брак 

фундаментальної теорії, придатної для надійного прогнозування легкого 

склоутворення. Тому важливим завданням залишається розробка надійних 

емпіричних критеріїв легкої аморфізації.  

Некристалічна тверда фаза може бути одержана різними шляхами, 

наприклад, загартуванням з рідкої або газової фази, хімічним осадження із розчину, 
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опроміненням кристалічного матеріалу високоенергетичними іонами або 

нейтронами тощо. 

 Некристалічне тверде тіло, що одержано шляхом неперервного 

охолодження із рідини, відоме як скло, або аморфне тверде тіло [4]. Аморфними 

називаються метали і металічні сплави, у яких відсутній далекий порядок у 

розташуванні атомів. 

 Вважається [7], що в принципі розплав будь-якої речовини можна перевести 

у аморфний стан, якщо створити відповідні умови переохолодження. Однак 

практика показала, шо розплави речовин дуже сильно відрізняються за схильністю  

до утворення аморфного стану та його стабільністю. Деякі метали (Cu, Ag) не 

вдалося отримати у аморфному стані навіть при швидкості охолодження 1010 К/с. 

Відносно велику схильність до склування проявляють металічні сплави подвійних, 

потрійних і більш складних систем, що вказує на певну роль атомної структури 

розплаву і характеру міжатомних зв’язків у формуванні аморфного стану. 

 Є ряд чітких критеріїв для систем, у яких полегшується досягнення 

аморфного стану [9]. Перший клас таких систем представляють сплави перехідних 

металів з металоїдами (ПМ-М). Вони є найбільш важливими в технологічному 

відношенні, особливо це відноситься до аморфних сплавів на основі Fe, Ni, Co, які 

є основою магнітом ‘яких аморфних матеріалів. Прикладом таких систем є Fe-B, 

Fe-Si-B, Co-P, Fe-Co-P-B та інші, частина з яких уже сьогодні знайшли порівняно 

широке практичне використання у пристроях мікроелектроніки. 

 Друга основна група сплавів включає сплави типу перехідний метал з кінця 

ряду в періодичній системі елементів Менделєєва - перехідний метал з початку 

ряду (ПМК-ПМП). Концентраційний інтервал аморфізації цих сплавів звичайно 

дуже широкий навіть для бінарних систем, таких як Cu-Ti, Ni-Nb, Fe-Zr тощо. 

 Згідно з іншим , так званим розмірним критерієм, підвищену схильність до 

аморфізації мають сплави, що містять компоненти з різницею атомних радіусів 

понад 15% , причому ці компоненти повинні належати різним групам таблиці 

Менделєєва (різниця номерів груп n>5). Цей критерій не можна назвати 
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універсальним; він не пояснює легку аморфізацію ряду АМС, які не задовольняють 

зазначеним вище умовам (наприклад, Ca-Mg, для якого  n = 0). 

На теперішній час для отримання аморфних сплавів одним з найбільш 

перспективних і поширених способів отримання некристалічних металевих сплавів 

в метастабільних станах, є надшвидке охолодження (гартування) розплаву 

(НШОР), а саме спінінгування розплаву. В основі цього методу лежить швидкий 

перехід компонентів сплаву з рідкого стану в твердий. Тонкий шар розплаву 

приводиться в контакт з охолоджуючою основою, яка повинна мати високу 

теплопровідність, в результаті чого рідина швидко охолоджується і встигає 

затвердіти до утворення термодинамічно рівноважного кристалічного стану. 

Переохолодження, необхідне для запобігання зародкоутворенню і росту кристалів, 

досягається завдяки охолодженню з дуже великими швидкостями (для сплавів типу 

Co(Fe)-Si-B ця величина приблизно дорівнює 106 К/с) [10, 11]. 

Аморфні та нанокристалічні сплави на сьогодні досить широко 

використовуються для різних цілей, перш за все, завдяки їх досить високих 

магнітних властивостей. Не зважаючи на їх структурні відмінності, ці обидва типи 

сплавів мають багато спільного, починаючи з технології виробництва і включаючи 

головні чинники, які визначають їх властивості. Так, в обох типах сплавів 

магнітокристалічна анізотропія випадково флуктуює в масштабі, набагато 

меншому ширини стінок доменів і, як наслідок, усереднюється обмінними 

взаємодіями, що проявляється у відсутності результуючого впливу анізотропії на 

процес намагнічування. Чудові магнітом’які властивості додатково вимагають 

малої магнітострикції, яка притаманна аморфним сплавам на основі Со.  

Нещодавно малих значень магнітострикції було досягнуто і в 

нанокристалічних сплавах на основі Fe, але при значно вищій індукції насичення і 

кращій термічній стабільності. Обидва матеріали показують малі затрати на 

перемагнічування, до декількох сотень кілогерц, і їх В-Н петлю можна регулювати 

відпалом в магнітному полі відповідно до вимог застосування [12]. 

Серед багатьох робіт, присвячених вивченню магнітних властивостей АМС, 

значна частина пов’язана з дослідженням технічної ділянки кривої намагнічування, 
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а саме – природи рекордно низьких значень коерцитивної сили, високої магнітної 

проникності, особливостей доменної структури та втрат на перемагнічування 

(зокрема у високочастотній області) [4, 5, 13, 14]. Інша частина робіт присвячена 

аналізу фізичної ділянки кривої намагнічування, зокрема з’ясуванню природи 

формування магнітного моменту і температури Кюрі, їх кореляцій із структурними 

особливостями, складом та умовами одержання АМС. 

Розробка нових аморфних та нанокристалічних стрічкових 

енергоефективних матеріалів з високими експлуатаційними магнітними 

характеристиками для потреб електротехніки та електроніки (індуктивні 

компоненти трансформаторів, дроселів, датчиків) є важливим завданням.  

 

1.2 Загальні особливості аморфних та нанокристалічних сплавів 

 

Магнітом’які матеріали, за визначенням, це матеріали, що мають малу 

коерцитивну силу, а як наслідок, малі втрати на перемагнічування. Типові 

приклади таких сплавів та загальні їх характеристики наведені на рис.1.1 [15]. 

Серед них нелеговані залізні і Fe-Si сплави застосовуються в найбільших 

кількостях, з часткою ринку близько 80%. Вони в основному використовуються для 

генерування та розподілу електричної енергії, і значна їх частина використовується 

в електричних двигунах. Проте лімітуючим фактором застосування цих матеріалів 

є втрати на вихрові струми при підвищених частотах. В цій області частот 

застосовуються м'які ферити на основі Mn-Zn (1-1000 кГц) або Ni-Zn (1-1000 MГц). 

Крім цих масових продуктів є відносно мала, але важлива ніша магнітом'яких 

спеціальних сплавів. Наприклад, кристалічні Co-Fe сплави з особливо високою 

намагніченістю насичення і кристалічні Ni-Fe сплави, що характеризуються 

високою проникністю і малою коерцитивною силою. Порівняємо ці сплави з 

аморфними і нанокристалічними магнітом'якими матеріалами. 
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Рис.1.1 Порівняння магнітом'яких матеріалів [12]. 

 

Аморфні і нанокристалічні металеві матеріали не тільки забезпечують 

хороші магнітом’які властивості, які досить близькі до полікристалічних NiFe 

сплавів, а й одночасно показують значно менші затрати на вихрові струми, ніж їх 

кристалічні аналоги. Це продемонстровано на рис.1.2, на якому порівняні втрати в 

осерді магнітом’яких матеріалів, використовуваних для високочастотних силових 

трансформаторів [16]. Саме це поєднання чудових магнітом’яких властивостей і 

малих втрат викликало інтерес до даних матеріалів. Так, аморфні сплави на основі 

Fe стають все більш і більш цікавими для ефективнішого розподілу енергії [17, 18], 

який класично був областю Fe-Si сталей. Їх сприятлива високочастотна поведінка 

аж до частот кілька сотень кілогерц зробила аморфні і нанокристалічні м'які 

магніти конкурентними, навіть з MnZn феритами [19]. Малі втрати на вихрові 

струми у осердях з аморфних або нанокристалічних стрічок обумовлені розміром 

стрічки, а саме її товщиною d ≈ 20 мкм, завдяки технології виробництва, і відносно 

високим питомим електроопором, що складає ρ ≈ 100-150 мкОм·см для більшості 

сплавів на основі заліза [17, 20]. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645412007872#gr1#gr1
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Рис.1.2 Залежність втрат в осерді з магнітом'яких матеріалів від частоти для 

високочастотних силових трансформаторів [12, 16]. 

 

Як уже було згадано раніше, найбільш поширеним методом отримання 

аморфних сплавів для магнітом’яких застосувань є «метод спінінгування». Сплави 

отримують у вигляді тонких стрічок товщиною ~ 20-50 мкм. Типові склади 

(Fe,Co,Ni)70-85(Si,B)15-30 ат.%. Металоїди Si і B необхідні для склування і стабілізації 

аморфної структури [10, 21, 22]. Детальний склад можна широко варіювати, що 

дозволяє покрити великий спектр магнітом’яких властивостей відповідно до вимог 

застосування. Результуюча атомна структура схематично зображено на рис.1.3. 

Мікроструктура характеризується відсутністю атомного далекого порядку і 

показує тільки ближній порядок зі структурною кореляційною довжиною близько 

атомних відстаней. Це фактично моментальний знімок випадкової атомної 

перебудови рідкого розплаву, замороженого при типовій швидкості охолодження 

105–106 K/с. Така висока швидкість охолодження необхідна для досягнення 

аморфної структури і обмежує верхню межу товщини стрічки до значень нижче 

~50 мкм. Кінцевий розмір стрічки досягається з рідкого розплаву в одну стадію 

протягом мілісекунд.  

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645412007872#gr2#gr2
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Рис.1.3 Схематичне представлення атомної структури аморфних металевих 

сплавів. 

 

Нанокристалічні магнітом’які матеріали стартують як аморфна стрічка. 

Нанокристалічний стан досягається послідовною термічною обробкою вище 

температури кристалізації. Кристалізація «класичних» аморфних сплавів 

призводить до відносно грубої мікроструктури з розміром зерен близько 0,1-1 мкм, 

що значно погіршує їх магнітом’які властивості. Однак в 1988 році встановили [23], 

що кристалізація стекол Fe-(Si,B) з добавкою малих кількостей Cu і Nb дає 

надтонку зернисту структуру ОЦК FeSi з типовим розміром зерен 10-15 нм, 

вставлених в аморфну матрицю. На рис.1.4 зображено таку характерну 

мікроструктуру. Ці нові нанокристалічні сплави мають чудові магнітом’які 

властивості, до цих пір досягнуті тільки в пермалоях і аморфних сплавах на основі 

Co, але при значно вищій індукції насичення 1,2 Тл і більше. 

 

Рис.1.4 Схематичне представлення двофазної структури нанокристалічних сплавів. 
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Поєднання малого розміру зерен і магнітом'яких властивостей було 

несподіваним і приємним з класичної точки зору магнітних розробок. На рис.1.5 

показано зміну коерцитивної сили HC з розмірами зерен D від нанометрової області 

до макроскопічних розмірів зерен. Проникність показує аналогічну поведінку, 

причому по суті обернено пропорційну HC. Залежність коерцитивної сили від 1/D 

для великих розмірів зерен [24, 25] відображає традиційне правило, що хороші 

магнітом'які властивості вимагають дуже великих зерен (D>100 мкм). Так, 

зменшення розміру часток до ширини стінок доменів збільшує коерцитивну силу 

HC до максимуму, контрольованого присутністю анізотропії. Відповідно, системи 

дрібних частинок в основному обговорювалися як магнітожорсткі матеріали [26]. 

Однак найменші коерцитивні сили знову виявлені для найменших структурних 

кореляційних довжин, як в аморфних сплавах (з «розміром зерен» порядку атомних 

відстаней) і в нанокристалічних сплавах для розмірів зерен D<20 нм. Очевидно, 

нові нанокристалічні матеріали заповнюють провалля між аморфними сплавами і 

традиційними полікристалічними сплавами. Зменшення коерцитивної сили 

нанокристалічних матеріалів слід відрізняти від феномену суперпарамагнетизму, 

тобто добре відомого зменшення коерцитивної сили малих, ізольованих або слабо 

зв'язаних часток внаслідок термічного збудження [26]. Незважаючи на відсутність 

коерцитивної сили, суперпарамагнітний режим не представляє інтересу для 

магнітом'якого застосування, оскільки в них помітна зміна намагніченості вимагає 

великих магнітних полів, тобто ці матеріали характеризуються малою 

проникністю. У випадку нанокристалів ми маємо справу з малими феромагнітними 

кристалітами, пов'язаними обмінними взаємодіями [27, 28], і з малою 

коерцитивною силою та, одночасно, високою проникністю. У роботі [29] було 

показано, що додавання до базової системи Fe-B таких перехідних металів, як Nb 

та Zr, призводить до появи області переохолодженої рідини перед початком 

кристалізації, наявність якої, свідчить про відмінну термічну стабільність сплавів 

[2, 30, 31].  
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Рис.1.5 Залежність HC від розміру зерен D для різних магнітом'яких сплавів: Fe-Nb-

Si-B (темні трикутники) , Fe-Cu-Nb-Si-B (темні кружки) і , Fe-Cu-V-Si-B (темні 

набла і світлі перевернуті трикутники), Fe-Zr-B (світлі квадратики), Fe-Co-Zr (світлі 

ромби), сплави NiFe  (+ центрувальні косинці і світлі трикутники) і Fe-6.5 мас.% Si 

(світлі кружки) [12, 16]. 

 

Завдяки їх малій структурній кореляційній довжині, аморфні і 

нанокристалічні матеріали не тільки магнітом'які, але одночасно і механічно тверді 

(твердість за Вікерсом зазвичай 800-1000 HV) і показують високу межу текучості 

близько 3000 MПа [10]. Це значно відрізняється від ситуації з традиційними 

магнітом‘якими металами, які, як відомо, також механічно м'які, з межею 

плинності порядку лише кілька сотень мегапаскалей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645412007872#gr5#gr5
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1.3 Аморфні металеві сплави 

 

Аморфні матеріали зазвичай поділяються на дві основні групи відповідно за 

їх магнітострикцією: сплави на основі Fe і сплави на основі Со. Аморфні сплави на 

основі Fe з недорогої сировини мають високу намагніченість насичення, але їх 

магнітострикція сильно обмежує їх магнітом’яку поведінку. З іншого боку, 

аморфні сплави на основі Со з малими добавками Fe або Mn показують майже 

нульову магнітострикцію. Відповідно, вони можуть показувати чудову 

магнітом’яку поведінку, але їх намагніченість насичення значно менше, ніж у 

матеріалів на основі Fe. 

Крім металевих компонентів, магнітні властивості також значно 

визначаються вмістом металоїдів. Цей ефект малий в сплавах на основі Fe, але чітко 

виражений в системах на основі Со. Рис.1.6 наводить приклад сплавів на основі Со 

з майже нульовою магнітострикцією [32]. Насичення до 1,2 Tл можна досягти в 

сплавах на основі Со, зменшуючи вміст металоїди нижче ~20 ат.%. Однак ці сплави 

з високою JS близькі до кордону склування і мають відносно малу температуру 

кристалізації TX, що одночасно зменшує термічну стабільність магнітних 

властивостей. 

   

Рис.1.6 Залежність намагніченості насичення JS, температури Кюрі і температури 

кристалізації TX сплавів на основі Со з майже нульовою магнітострикцією від 

загального вмісту металоїдів [12, 32]. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645412007872#gr13#gr13


36 

1.4 Сучасні магнітом’які нанокристалічні матеріали 

 

Типова нанокристалічна структура з хорошими магнітом’якими 

властивостями утворюється, якщо аморфний стан кристалізується шляхом 

первинної кристалізації ОЦК Fe перед тим, як утворюються інтерметалічні фази, 

такі, як з'єднання Fe-B. Як дуже висока швидкість зародження, так і повільне 

зростання кристалічних виділень необхідні для отримання наномасштабних 

мікроструктури. Такі характеристики кристалізації, мабуть, є винятком, а не 

правилом і можуть бути отримані лише при правильній розробці сплаву. 

Запропонований у [23] Fe73,5Cu1Nb3Si13,5B9 (ат.%) можна вважати типовим складом 

металевого скла Fe-Si-B з малими добавками Cu і Nb (або інших елементів IV-VI 

груп). Спільна добавка Cu і Nb призводить до утворення особливої 

нанокристалічної структури: мідь збільшує зародження ОЦК зерен, а ніобій 

заважає укрупненню і одночасно перешкоджає утворенню з'єднань боридів [27]. 

 

 

Рис.1.7 Формування нанокристалічного стану і еволюція початкової магнітної 

проникності μi і магнітострикції насичення λS в Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9, відпаленому 

протягом 1 години при температурі ТА [12, 33]. 

 

Рис.1.7 демонструє еволюцію мікроструктури і магнітом’яких властивостей 

з температурою відпалу. Нанокристалічний стан досягається шляхом відпалу при 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645412007872#gr14#gr14
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температурах між ~ 500 і 600°С, що приводить до первинної кристалізації ОЦК Fe. 

Результуюча мікроструктура характеризується випадково орієнтованими дуже 

дрібними зернами ОЦК Fe-Si-20 ат.% з типовими розмірами зерен 10-12 нм, 

вставленими в залишкову аморфну матрицю, яка займає ~20-30% обсягу і розділяє 

кристаліти на відстані ~1-2 нм [33]. Ці особливості є основою для чудових 

магнітом’яких властивостей, на які вказують висока початкова проникність ~105 і, 

відповідно, коерцитивна сила менше 1 A/м. Магнітні властивості і лежача в їх 

основі мікроструктура досить нечутливі до точних умов відпалу в широкому 

діапазоні температур відпалу TA≈50-100 °C. Вони розвиваються за відносно 

короткий період часу (~10-15 хв) і не змінюються набагато навіть після тривалої 

термообробки протягом декількох годин. Тільки відпал при температурах вище ~ 

600 °C призводить до виділення малих часток з'єднань боридів, таких, як Fe2B або 

Fe3B, з типовими розмірами 50-100 нм, а також залишається наддрібна зеренна 

структура ОЦК Fe-Si. Відпал при температурах вище ~700° C призводить до 

укрупнення зерен. Як утворення боридів Fe, так і укрупнення зерен значно 

погіршують магнітом’які властивості. 

Малий розмір зерен в сплаві Fe73.5Cu1Nb3Si13, або в сплавах подібних складів 

є вирішальним в придушенні магнітокристалічної анізотропії. Однак це лише одна 

передумова чудової магнітом’якої поведінки. Насправді, головним в 

нанокристалічних сплавах на основі Fe є те, що фази, утворені при кристалізації, 

можуть одночасно приводити до малої або майже нульової магнітострикції 

насичення λS. Саме зменшення λS в кінцевому рахунку відповідає за одночасне 

збільшення початкової проникності при нанокристалізації. Інакше магнітом’які 

властивості були б лише порівняні з властивостями аморфних сплавів на основі Fe 

зі знятими напруженнями [12]. 

Важливо підкреслити, що компенсація констант локальної магнітострикції до 

нуля призводить до нечутливості магнітних властивостей до напруг, як у аморфних 

сплавах на основі Co (Fe). Це знову ж таки наслідок згладжуючого ефекту обмінної 

взаємодії для структурних кореляційних довжин, набагато менших, ніж ширина 

стінок доменів. Відповідно, наномасштабні флуктуації магнітопружної анізотропії, 
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пов'язані з константами магнітострикції, що локально змінюється, випадково 

усереднюються, приводячи до єдиного коефіцієнту ізотропної магнітострикції. 

Таким чином, ситуація протилежна ситуації для крупнозернистих кристалічних 

систем, де середня нульова магнітострикція насичення зазвичай не означає 

нечутливості петлі гістерезису до напруг. Отже, малий розмір зерен також є 

вирішальним фактором для магнітострикції. Хоча він прямо не впливає на значення 

λS, це відкриває новий шлях до досягнення ізотропно малої магнітострикції шляхом 

поєднання властивостей різних структурних фаз за допомогою обмінних взаємодій. 

Чудових магнітом’яких властивостей можна досягти в аморфних сплавах на 

основі Со і нанокристалічних сплавах на основі Fe. Однак переваги 

нанокристалічних сплавів - підвищена індукція насичення і значно краща термічна 

стабільність магнітом’яких властивостей. Поєднання високої намагніченості 

насичення і високої проникності разом з хорошою високою частотною 

характеристикою, малими втратами і хорошою термічною стабільністю дозволяє 

зменшити розмір і вагу магнітних компонентів, що використовуються, наприклад, 

в імпульсних джерелах живлення або телекомунікації. Крім того, основою 

матеріалів є недорога сировина, залізо і кремній. У сукупності це дало 

нанокристалічне рішення, що склало конкуренцію не тільки аморфним сплавам на 

основі Со, а й класичним кристалічним сплавам і феритам. Результат - постійно 

зростаюче застосування в магнітопроводах для вимикачів замикання на землю, 

скомпенсованих по струму дроселів і високочастотних трансформаторів. Зараз 

світове виробництво перевищує 1000 т на рік і продовжує збільшуватися. Однак 

змінність їх магнітом’яких властивостей і форма доставки до цих пір все ще 

обмежені в порівнянні з аморфними або іншими магнітом’якими матеріалами.  

Так, аморфні сплави можуть показувати хороші магнітом’які властивості в 

свіжевилитому стані або після помірного відпалу. Їх можна доставляти як 

пластичний продукт, наприклад, придатний для гнучкого магнітного екранування 

або для сенсорних застосувань, особливо в приладах електронного спостереження. 

Головний недолік нанокристалічних матеріалів - сильне окрихчування при 

кристалізації, що вимагає відпалу кінцевої форми і обмежує їх застосування, в 
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основному, тороїдальними стрічковими осердями. Втім, аналогічна ситуація для 

аморфних сплавів з високою проникністю через необхідність обробки для зняття 

напружень, яка також викликає окрихчування. 

На сьогодні відома ціла низка таких матеріалів, що систематизовані в різні 

типи: Fe-Si-B-Nb-Cu («FINEMET») [23, 34, 35], Fe-M-B («NANOPERM») [36-40], 

Fe-Co-M-B («HITPERM»; M = Nb, Zr, Hf) [15, 41-43] тощо. Крім їх відносно низької 

термічної стабільності, зумовленої метастабільністю аморфного стану, проблемою 

для таких матеріалів, є ще й порівняно низька корозійна стійкість особливо в тому 

випадку, коли такі матеріали мають піддаватися різного роду термічним обробкам. 

Відносно нещодавно отримано нові нанокристалічні магнітом’які 

магнітопроводи на основі системи Fe-B-Р-Si-Cu (запатентовані під торговою 

маркою «NANOMET»), які характеризується високою магнітною індукцією 

насичення BS і низькими втратами на перемагнічування Pcm [44, 45]. Ці сплави 

можуть значно зменшити втрати електроенергії в потужних (до 13 МВт) 

розподільчих трансформаторах на промислових частотах перемагнічування 

(0,0510 кГц).  

Структура цих сплавів після необхідної термообробки складається з 

нанокристалів заліза або твердого розчину на його основі -Fe(Si), оточених 

тонким шаром залишкової аморфної матриці. Розміри та густина нанокристалів 

-Fe(Si) істотно впливають на магнітні властивості цих сплавів. Для 

перешкоджання росту нанокристалів відомі промислові сплави містять відносно 

велику кількість немагнітних металевих елементів таких як Nb, Zr, Mo, тощо та 

металоїдів, в наслідок чого знижується намагніченість насичення, а їх вартість 

збільшується. 

Єдина відмінність між «FINEMET» та «NANOMET» полягає у елементах - 

заміна більшого атома Nb на менший атом Р [46, 47]. Придушення росту кристалів, 

що є одним з важливих чинників для нанокристалізації, досягається за допомогою 

Nb для «FINEMET» [46], але це не є очевидним для сплавів «NANOMET». Ця 

заміна також робить процес кристалізації дуже сильно залежним від відпалу [46, 

47]. Наприклад, необхідна висока швидкість нагріву (~400 К/хв) для досягнення 
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однорідного нанокристалічного стану в «NANOMET» [33], а сплави «FINEMET» 

не мають таких вимог [46]. Добавка Cu зазвичай сприяє гетерогенному 

зародкоутворенню [25], але висока щільність зародків досягається в NANOPERM 

без Cu [46]. Однією з примітних характеристик сплавів без Cu є мала склувальна 

здатність при утриманні базового компонента > 85 ат.% (тобто Fe або Al). Ці 

характеристики є типовими для «NANOMET», а добавка Cu необхідна для 

зменшення розміру зерен (D) нижче 20 нм. Тому цікаво і важливо розуміти 

механізм нанокристалізації в нових розроблених сплавах «NANOMET». 

Магнітом’які нанокристалічні сплави на основі системи Fe–B–Р–Si–Cu 

характеризуються високою BS1,8 Тл, однак недостатньо низькою коерцитивною 

силою HC=7,0÷10,0 А/м [36-38]. Крім того, для більш широкого використання в 

енергетиці та приладобудуванні бажаним є подальше збільшення BS, зменшення HC 

та відповідне зменшення втрат на перемагнічування у вказаному частотному 

діапазоні використання. Вирішення цих завдань можливе при виконанні 

подальших досліджень, а саме при встановленні закономірностей структуро- та 

фазоутворення та вплив на ці процеси легувальних домішок Al, Co, Nb, C при 

нанокристалізації аморфних сплавів системи Fe-B-Р-Si-Cu.  

Дослідження щодо об’єднання магнітно-м’яких аморфних та 

нанокристалічних сплавів Fe-Si-B (далі Fe-Si-B-Cu-Nb) з високоміцними та 

корозійностійкими аморфними сплавами Fe-Cr-B (далі Fe-Cr-P-C та Fe-Cr-P-B), 

проведені групою японських вчених [2, 31, 48-50], дозволило одержати новий тип 

сплавів Fe-B-P-Nb-Cr – «SENNTIX», що значною мірою успадкували переваги обох 

груп сплавів.  

Стрічки, виготовлені з даного типу сплаву, дозволяють мінімізувати втрати в 

магнітному осерді (втрата заліза), що є причиною енергетичних втрат пристроїв із 

високим споживанням енергії, такими як двигуни та трансформатори. Сплави 

«SENNTIX» складаються з поширених елементів і його частка заліза досягає майже 

90%. Це робить його екологічно чистим матеріалом, який можна постачати 

стабільно. 
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«SENNTIX» являють собою нанокристалічний мікроструктурний матеріал з 

надзвичайно низькими втратами у діапазону щільності магнітного потоку 

насичення понад 1,35 Тл. 

До цих пір магнітні матеріали, що використовуються в високо струмових 

трансформаторах і моторах, вимагали високої щільності магнітного потоку та 

низьких втрат заліза, але до цього часу не було жодних матеріалів з обома цим 

якостями.  Сплави типу «SENNTIX» - новий революційний матеріал для магнітних 

осердь, який досягає того, чого жодному матеріалу не вдалося зробити раніше: 

забезпечити високу щільність магнітного потоку та низькі втрати на 

перемагнічування. Такі сплави демонструють значно менші втрати, ніж звичайні 

матеріали, такі як магнітні сталеві стрічки та аморфні стрічки на основі заліза 

(менше половини магнітних стрічок з електротехнічної сталі), а також покращене 

насичення щільності магнітного потоку до 20%, і досягнення високої щільності 

магнітного потоку (такий же, як і у магнітних сталевих Fe-Si стрічок). Це дає змогу 

зробити електричні трансформатори та двигуни набагато ефективнішими та значно 

меншими. Саме тому дослідження сплавів даного та пошуки подальшого 

покращення їх характеристик є досить актуальним питанням. 

 

1.5 Пошуки нових сплавів та способів покращення їх характеристик 

 

Головна рушійна сила подальших досліджень складів сплавів полягає в 

збільшенні намагніченості насичення до значення чистого α-Fe при збереженні 

майже нульової магнітострикції. Основна перешкода для отримання сплавів з 

таким високим вмістом заліза - вимога хорошої склувальної здатності. Тому вміст 

Si в сплавах Fe-Cu-Nb-Si-B не можна просто зменшити без заміни іншими 

склоутворювачами. Відносно малий вміст В є додатковою вимогою для 

запобігання утворенню з'єднань Fe-B, які несприятливо впливали б на магнітом’які 

властивості. 

Ефективний шлях розширення склоутворюючого діапазону в напрямку 

малих концентрацій Si і B - добавка тугоплавких металів з великими атомами і 
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малими концентраціями d-електронів, тобто Zr, Hf, Nb і Ta. Однак до цих пір 

застосування сплавів Fe-Zr-B обмежувалося лабораторним масштабом. Одна з 

головних причин - набагато більш складна технологія виробництва, необхідна 

через їх обмежену склувальну здатність і / або киснево хімічну активність 

цирконію. 

Однак нанокристалічні сплави, збагачені Fe, з малим вмістом Si і високими 

значеннями індукції насичення BS стали об'єктом інтенсивного дослідження в 

останні роки. В дослідженні [51] зуміли отримати нанокристалічні структури ОЦК 

Fe з привабливими властивостями (BS=1,85 T, HC=6,5 A/м), використовуючи, 

наприклад, Fe82.7Cu1.3Si2B14 та аналогічні суміші без добавки Nb, Zr або чогось 

подібного. Ключовий фактор тут - добавка критичної мінімальної концентрації Cu, 

сприяє первинному зародженню ОЦК заліза перед тим, як можуть утворитися 

з'єднання боридів. Недоліком є те, що стрічка вже частково кристалізована в 

«свіжому» стані, що робить її крихкою, а також ускладнює лиття та 

маніпулювання. Втім, цей недолік можна поліпшити шляхом подальшої 

оптимізації сплаву, зокрема, малих добавок Nb, що дає в результаті в 

Fe82Cu1Nb1Si4B12 BS=1,78 Tл і HC=3,2 A/м. У роботі [37] незалежно досягли 

необхідної поведінки кристалізації шляхом одночасної добавки P і Cu. 

Оптимізовані склади Fe83.3-84.3Si4B8P3-4Cu0.7 утворюють пластичну стрічку в свіже 

загартованому стані. Автори повідомляли про надзвичайно високі значення 

індукції насичення BS=1,88-1,94 Tл в поєднанні з малою коерцитивної силою 

HC=7-10 A/м і малою магнітострикцією λS=2-3 ppm. 

Такі нові сплави, збагачені Fe, представляють найцікавішу розробку. Їх 

можна отримувати традиційними технологіями лиття в навколишній атмосфері, 

хоча процес лиття, можливо, все ще слід оптимізувати з урахуванням зниженої 

стеклоутворючої здатності. Подальші розробки також потрібні для визначення 

умов відпалу, які для даних сплавів є більш критичними. Для досягнення 

оптимальних магнітом’яких властивостей нові сплави вимагають відносно 

коротких часів відпалу, всього лише 5-10 хв, таким чином, досить високі швидкості 

нагріву 200-400 K·хв-1 необхідні для досягнення температури відпалу [37] і [52]. 
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У роботі [34] нами було показано на прикладі Fe73B7Si16Nb3Cu1, типового 

представника “FINEMET”, що ефективним методом термообробки є швидке 

нагрівання стрічки пропусканням електричного струму, що у свою чергу 

призводить до зменшення середнього розміру кристалів -Fe, порівняно зі 

класичним способом термообробки у печі.  Це пояснюється тим, що у такому 

випадку кластери Сu, що встигли сформуватися, мають значно менші розміри  та 

більшу густину (кількість) ніж при повільному нагріванні. Оптимальний час 

термообробки стрічки таким способом становитиме кілька секунд, при цьому 

досягається максимальне покращення початкової магнітної проникності μi. Це 

пов’язано з тим, що сформована за такий короткий час нанокристалічна структура 

є фактично однодоменною і характеризується максимальною розорієнтацією 

магнітних моментів. У тій же роботі [34] показано, що така термообробка при 

прикладанні до стрічки напружень розтягу, , (0→180 МПа) призводить до 

підвищення поперечної магнітної анізотропії та до зменшення початкової магнітної 

проникності (10=5020→300), коефіцієнта прямокутності (Br/Bm(10/400)=0,52→0,01) 

та втрат в осерді (P(10/400)=2,08→0,7 Вт/кг). 

До цих пір магнітна анізотропія обговорювалася як руйнівний чинник щодо 

магнітом’яких властивостей. Однак при правильному контролі вона може також 

бути потужним інструментом регулювання форми петлі гістерезису відповідно до 

вимог різних застосувань. Як в аморфних, так і в нанокристалічних матеріалах це 

можна реалізувати або відпалом в магнітному полі, або відпалом при розтягують 

напружених, причому обидва дають однорідну одноосьову анізотропію. Особливо 

важливий відпал у магнітному полі. 

Відпал в магнітному полі наводить одноосьову анізотропію з легкою віссю 

намагнічування паралельно напрямку магнітного поля, прикладеного при 

термообробці. Утворення анізотропії пов'язане з спрямованим атомним 

упорядкуванням вздовж напрямку локальної намагніченості для мінімізації енергії 

спін-орбітального зв'язку [12]. На рис.1.8 показано деякі типові приклади петель 

гістерезису і відповідної імпедансної проникності, отриманих після різних 

термообробок. 
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Рис.1.8 DC петлі гістерезису і проникність при 50 Гц нанокристалічного 

Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9, відпаленого протягом 1 години при 540 °C без (R) і з магнітним 

полем, прикладеним паралельно (Z) і поперечно (F2) (KU ≈ 20 Дж·м-3, μ ≈ 30 × 103) 

лінії магнітної індукції. Зразок F1 (KU ≈ 6 Дж·м-3, μ ≈ 100 × 103) спочатку 

кристалізувався при 540 °C і потім відпалювався в поперечному полі при 350 °C 

[12, 16]. 

Якщо відпал в полі проводиться при нанокристалізації, наведена анізотропія 

досягає максимального значення, яке відносно нечутливе до точних умов відпалу 

і, таким чином, відповідає рівноважного значенню, характерному для складу 

сплаву [46]. 

 

1.6 Електротранспортні властивості аморфних та нанокристалічних 

матеріалів 

 

За кілька останніх десятиліть накопився великий об'єм експериментальних 

даних про електроопір [5, 9, 53-55]. Встановлено, що при більш високих 

температурах ці властивості близькі до відповідних властивостей рідких металів, 

екстрапольованих на область існування відповідних твердих систем. При низьких 

температурах (TΘД де ΘД - температура Дебая) електронні властивості 

аморфних металів мають ряд характерних особливостей. Наприклад, питомий 

електроопір  більшості аморфних металів при зниженні температури  в  деякий 
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момент починає зростати: оскільки при досить високих температурах  теж зростає 

зі збільшенням температури, це приводить до появи в залежності () характерного 

мінімуму, який лежить, як правило, в інтервалі 10-50 . Але пояснити зміни 

величини електроопору та його температурну залежність, які спостерігаються, 

далеко не просто. Причина полягає в тому, що крім залежності від механізмів 

розсіяння, що природно належні самому матеріалу,  також є чутливим до дії 

металургійних факторів, таких як розупорядкування, релаксація напружень, 

структурна релаксація, залишкова мікрокристалічність. 

Дослідження електротранспортних властивостей, зокрема, електричного 

опору, є ефективним методом визначення процесів, що відбуваються в аморфних 

сплавах. Проте, на сьогодні існує ціла низка проблем у цьому питанні. Фактично, 

загальна проблематика електротранспорту, розглянута, наприклад в [4], є не 

вирішеною і на сьогодні.  

Легування деяких сплавів метал-металоїд на основі 3d перехідних металів 

може призвести до різкої зміни поведінки опору [56]. В цілій низці сплавів при їх 

легуванні виявляється мінімум електроопору [56, 57], природа якого на сьогодні ще 

не знайшла адекватного пояснення. 

Дослідження та систематизація відомих результатів по електричному опору 

низки аморфних сплавів, проведені в [58], дозволили розробити якісну модель 

електричного опору, яка враховує загальні особливості атомної та електронної 

структури аморфних сплавів на основі заліза та встановити тенденції еволюції 

електротранспортних властивостей при легуванні, що певною мірою доповнює 

якісну картину електротранспорту в аморфному стані. 

На сьогоднішній день у літературі наявно багато експериментальних даних 

по електротранспортних властивостях АМС. Проте, зваживши на те, що сплави 

типу «SENNTIX» є досить новими, а їх електротранспортні властивості, зокрема, 

температурна поведінку електроопору, не досліджувались, а цей параметр є 

важливим, зокрема, для мінімізації втрат на перемагнічування, то актуальність 

даної роботи є очевидною. Також цікавим буде порівняння одержаних результатів 

із загальними особливостями електричного опору аморфних сплавів на основі 
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заліза. Також необхідно дати теоретичне пояснення особливостям поведінки  у 

АМС. Існує по меншій мірі три основних підходи до пояснення особливостей 

поведінки , що спостерігається в дослідах. Це природнє розширення теорії 

Займана для опору простих рідких металів (дифракційна модель), структурний 

аналог ефекту Кондо та модель когерентного розсіяння. 
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Методи одержання аморфних сплавів та зразки для дослідження 

 

2.1.1 Отримання швидкозагартованих стрічок сплавів 

 

На теперішній час для отримання аморфних сплавів найбільш широко 

використовується метод загартування з розплаву. В основі цього методу лежить 

швидкий перехід компонентів сплаву з рідкого стану в твердий. Тонкий шар 

розплаву приводиться в контакт з охолоджуючою основою, яка повинна мати 

високу теплопровідність, в результаті чого рідина швидко охолоджується і встигає 

затвердіти до утворення термодинамічно рівноважного кристалічного стану. При 

цьому досягаються швидкості охолодження порядку 106  К/с. 

Найбільш поширеним способом промислового виробництва АМС  у формі 

стрічок є спінінгування розплаву при швидкості охолодження приблизно 5·105 К/с, 

метод надшвидкого охолодження розплаву (НШОР). При цьому потік 

розплавленого матеріалу, що видавлюється через сопло, загартовується на 

холодній поверхні диска, що обертається. Схема типової установки наведена на 

рисунку 2.1. Зображення установки, на якій отримувались досліджувані сплави 

показане на рисунку 2.2. Ширина стрічок, виготовлених цим методом складає 1 - 

50мм, а товщина від 20 до 50 мкм.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Схема установки для спінінгування розплаву. 
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1 – система подачі газу для створення захисної атмосфери в тиглі і для 

видавлювання розплаву, 2 – система переміщення в трьох вимірах і нахилу тигля, 

3 – система вимірювання і реєстрації температури розплаву, 4 – тигель з соплом, 5 

– нагрівач, 6 – система стабілізації потоку розплаву, 7 – диск, 8 – система 

вимірювання швидкості обертання диска, 9 – електродвигун. 

 

 

Рис. 2.2 Установка відкритого типу для отримання аморфних металевих 

сплавів на повітрі [11]. 

 

Основною перевагою методу спінінгування розплаву є можливість 

неперервного (якщо постійно поновлювати розплав і охолоджувати диск) 

виробництва стрічок з регульованою формою поперечного перерізу причому 

ширина отриманих стрічок визначається лише технологічними факторами 

(насамперед − шириною сопла та товщиною диска). 

Дослідні партії аморфних стрічок були отримані на існуючому обладнанні 

НШОР відкритого типу [11]. Плавка вихідних сплавів здійснювалась в керамічній 

ампулі, яка утримувалась термостійким захватом системи прецизійного 

переміщення. Ежектування розплаву після відповідного перегріву (на 100-150 К 

вище температури ліквідус ТL) здійснювалось крізь вузьке (0,35-0,6 мм) сопло 
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шириною 1,525 мм з відстані 0,150,3 мм, яка підтримувалась постійною на 

протязі кожного циклу розливки. 

В якості гартувального в установці використовувався диск спеціальної 

конструкції із хромистої бронзи діаметром близько 580 мм. Лінійна швидкість 

обертання диску варіювалася в межах 20-35 м/с. Надлишковий тиск ежектування 

(аргон) встановлювався в діапазоні від 10 до 35 кПа в залежності від геометрії 

сопла, лінійної швидкості обертання диску, його вихідної температури та 

шорсткості. 

 

2.1.2 Зразки для дослідження 

 

В даній роботі досліджувались сплави, отримувалися вищезгаданим методом 

спінінгування. Їх маркування та хімічний склад, наведені в таблиці 2.1. Результати 

рентгенівського флуоресцентного аналізу хімічного складу сплавів засвідчили 

відповідність  їх складу заданому. 

Таблиця 2.1  

Склад досліджуваних АМС за хіманалізом 

Сплав Склад, ат.% 

S-3 Fe82,5B8P7Nb1,5Cr1 

S-2 Fe78B10P10Nb1Cr1 

S-7/12 Fe79B12P7Nb1Cr1 

S-7/13 Fe77B13P7Nb2Cr1 

M-8 Fe80,5Cu1,5Si4B14 

M-9 Fe82Cu1Si4B12Nb1 

#1 Co66,2Fe4,1Mo2,1Si16B11,6 

#2 Co66,6Fe4,2Mo1,5Si16,2B11,5 

#3 Co66,2Fe4,3Mo1,5Si16,4B11,6 

 

Всі сплави виплавляли в експериментальній установці для індукційної 

плавки «EMI» в атмосфері чистого аргону. Компоненти сплаву розплавляли в 

кварцовому тиглі та витримували 6-7 хв. при температурі в околі 1500ºС, після чого 

розплав виливали в графітову ливарну форму. Таким чином отримували злитки 
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вагою 1 кг. Всі досліджувані сплави були отримані в умовах надшвидкого 

твердіння.  

Для забезпечення більшої чистоти вихідних сплавів з поверхонь злитків за 

допомогою абразивного диску та наждаку зчищали шлак, після чого сплави ділили 

на порції для подальшого виготовлення аморфних стрічок в установці для НШОР. 

Дослідження проводили над сплавами у вигляді якісних аморфних стрічок 

шириною ~ 10 мм та товщиною ~25-30 мкм. 

 

2.2 Методи дослідження структурно-фазового стану та термічної 

стабільності аморфних сплавів 

 

2.2.1 Рентгенівська дифрактометрія 

 

Основним методом вивчення в роботі структури і фазового складу сплавів 

був метод дифракції рентгенівських променів. Особливу увагу при проведенні 

рентгенодифракційних досліджень приділяли точності вимірювань інтенсивності, 

оскільки від неї залежить точність кількісного визначення структурних параметрів. 

До основних факторів, які визначають експериментальні неточності, відносяться 

якість монохроматизації рентгенівського випромінювання, точність юстування 

рентгенівської апаратури і зразка, постійність умов експерименту, рівень 

стабільності роботи рентгенівської і електронної апаратури, засоби реєстрації 

рентгенівського випромінювання, геометрія зйомки, тощо.  

Досліджувані зразки являли собою пакет з 4-7 шарів аморфної стрічки. 

Рентгенограми від аморфних зразків сплавів одержували на дифрактометрі 

ДРОН-3 в монохроматизованому МоК - випромінюванні (- - геометрія, 

монохроматор - монокристал графіту на первинному пучку) в діапазоні вектора 

дифракції від 1 до 12,5 Å-1 з кроком сканування 6 у області головного максимуму і 

0,50 на інших кутах розсіяння. Для кожного зразка проводилося три зйомки, 

відповідні дані усереднювалися.  
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За експериментальними кривими кутового розподілу інтенсивності 

розраховували структурні фактори i(s), де s = 4sin/ - хвильовий вектор, і 

функції радіального розподілу атомів (ФРРА) 42(r) ((r) – функція розподілу 

атомної густини) [59]. Можливості і особливості використання цих функцій для 

вивчення як аморфного, так і аморфно-кристалічного станів детально розглянуті в 

[60, 61]. 

За експериментальними дифракційними даними визначали такі основні 

структурні параметри, як s1, i(s1), Δs – положення, висота та напівширина першого 

максимуму структурного фактора i(s), відповідно; r1 - найімовірніша міжатомна 

відстань (радіус першої координаційної сфери); Аs і Am - площі під першим 

максимумом функції радіального розподілу атомів (характеристики 

координаційного числа) відповідно при симетричному його виділенні та по 

мінімумах. Похибки у визначенні структурних параметрів склали: s1 − 0,1 нм;  i(s1) 

– 0,05 од.;  r − 0,001 нм; для Аs  і Am − 0,8. 

 

2.2.2 Рентгенівське малокутове розсіювання 

 

Дослідження структури також проводились на малокутовому 

рентгенівському дифрактометрі на базі гоніометра АМУР-1 з щілинною 

колімаційною системою. Джерело рентгенівського випромінювання – 

гострофокусна рентгенівська трубка БСВ-29 з мідним анодом. Штриховий фокус 

трубки має розміри: ширина 0,4 мм та висота 8 мм. Прискорююча напруга на трубці 

40 кВ, струм 2 0мА. Використовувався нікелевий монохроматор. Відстань від 

трубки до зразка становила 500 мм, а від зразка до детектора 350 мм. Залежність 

інтенсивності розсіяного рентгенівського проміння від кута знімалась в діапазоні 

кутів 2 від 0,10 до 60 з кроком 2=0,010. Кожна точка знімалась протягом 

100секунд.  

Аналіз спектрів рентгенівського малокутового розсіювання та визначення 

розподілу за розмірами неоднорідностей проводився за допомогою програми 

McSAS [62], що базується на моделі розрахунку Монте-Карло. 
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2.2.3 Скануюча електронна мікроскопія 

 

Прямі просторові зображення аморфних зразків, отримані за допомогою 

електронної мікроскопії, особливо при високій роздільній здатності, доповнюючи 

дані про структуру, отримані рентгенівськими методами, можуть бути дуже 

корисними, коли, наприклад, збігаються припущення про однорідність зразка або 

випадкові фази розсіяних хвиль. Такі особливості, як пустоти, тріщини або пори, 

легко виявляються за допомогою скануючої електронної мікроскопії. Хоча, навіть 

при дуже високій роздільній здатності,  можуть виникати певні труднощі стосовно 

інтерпретації спостережуваних на зображеннях даних. Тому, все ж таки, краще 

проводити комплекс структурних досліджень, комбінуючи різні методи.  

Для мікроскопічних досліджень стану поверхонь та сколів досліджуваних 

сплавів використовували електронний скануючий мікроскоп «Tescan Mira 3 LMU». 

Технічні характеристики даного приладу: 

– просторова роздільна здатність: 1 нм при 30 кВ, 2 нм при 3 кВ; 

– просторова роздільна здатність в режимі низького вакууму: 1.5 нм при 30 кВ, 

3 нм при 3 кВ; 

– збільшення: 3,5х – 1 000 000х; 

– прискорююча напруга: 200 В – 30 кВ; 

– робочий тиск в камері: режим високого вакууму ≈ 9∙10-3 Па; 

– режим низького вакууму 7-150 Па.  

Детектори: детектор вторинних електронів (ВЕ), детектор пружно відбитих 

електронів, детектор вторинних електронів вбудований в об’єктивну лінзу, 

детектор ВЕ для роботи в низькому вакуумі. 

 

2.2.4 Диференційна скануюча калориметрія 

 

Для проведення термічного аналізу аморфних металевих стрічок 

використовували калориметр «Netzsch DSC 404 F1 Pegasus» (рис. 2.3) центру 
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колективного користування «ДСК-Центр» на базі відділу кристалізації Інституту 

металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України. 

 

Рис. 2.3 Диференціальний скануючий калориметр 

DSC 404 F1 Pegasus фірми Netzsch 

 

Диференціальна скануючи калориметрія (ДСК) – це один з методів фізико-

хімічного аналізу, в якому вимірюють теплові ефекти різних фізичних процесів, 

таких як хімічні реакції, фазові переходи, тощо. В методі ДСК теплоту визначають 

через тепловий потік – похідну теплоти за часом (звідси в назві термін 

«диференціальний»). Теплові потоки визначають за різницею температур у двох 

точках х1 та х2 вимірювальної системи в певний момент часу: 

)()()( 12 xfxTxTT =−= .                                         (2.1) 

Прилад працює під управлінням спеціального програмного забезпечення 

Proteus®, яке включає все необхідне для виконання вимірювань та обробки 

отриманих даних. Прилад містить 2 пічки: низькотемпературну, що працює в 

діапазоні температур від -150 до 1000 оС, та високотемпературну, яка працює в 

діапазоні температур від 0 до 1650 оС. В роботі використовували висотемпературну 

піч. Калібровку ДСК здійснювали за точками плавлення чистих In, Sn, Zn, Al, Ag, 

Au, Ni, що забезпечувало точність вимірів температури ± 0,3 К та теплового потоку 

± 0,02 мВт. 

http://www.netzsch-thermal-analysis.com/ru/products/software/proteus/
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Вимірювання проводили в динамічному режимі при запрограмованій зміні 

температури нагрівника (калориметри такого типу називають скануючими) у 

вигляді, лінійного нагрівання та/або охолодження з заданою швидкістю v: 

vtTTF += 0 ,                                                        (2.2) 

де TF – температура нагрівника (пічки F), Т0 – початкова температура 

вимірювальної системи, v – швидкість зміни температури нагрівника, t – час. 

Вимірювання проводились при різних швидкостях нагрівання, а саме Зазвичай 

швидкості нагрівання складали 20 К/хв, але температуру ліквідус сплавів 

визначали при швидкості нагрівання 10 К/хв. 

Маса зразків для досліджень складала близько 20 мг, вимірювання проводили 

в тиглі Al2O3, що дозволило усунути хімічну взаємодію тигля з матеріалом проби.  

Після зважування АМС, порожній тигель (еталон) та тигель з зразком 

ставили на ДСК сенсор. Після цього сенсор поміщали в пічку, яка за допомогою 

програмного забезпечення задає тепловий потік від пічки до зразка ФПЗ та від пічки 

до еталона ФПЕ. Під час вимірювання ці два потоки однаково змінюються з часом: 

ПЕПЗ ФФ
..

= . Схематичне зображення сенсора в пічці представлене на рис. 2.4. 

 

 

Рис. 2.4.  Схематичне зображення сенсора в пічці ДСК. 

 

У сенсорі під поверхнями куди ставляться обидва тиглі, знаходяться спаї 

термопар, які фіксують температуру зразка TЗ та еталона ТЕ. Для вимірювання 

високих температур використовували термопару Pt87Rh13 – Pt.  
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Отже зразок та еталон нагріваються з однаковою швидкістю, та їх 

температури підтримуються однаковими. Коли виникає різниця між 

температурами ∆Т = TЗ – TЕ, генерується додатковий тепловий потік ΦЗ від зразка, 

який змінюється пропорційно до цієї різниці. Такий механізм дає змогу кількісно 

оцінити теплові ефекти, які відбуваються в зразку.  

 

2.3 Дослідження фізичних властивостей АМС 

 

2.3.1 Вимірювання питомого електроопору 

 

Як відомо, при прикладанні певної напруги U до зразка в ньому протікає 

електричний струм І. Зв‘язок між напругою та струмом називається законом Ома і 

задається рівнянням: 

R=
I

U
,                                                           (2.3) 

де, R - електричний опір, який є мірою того на скільки даний матеріал перешкоджає 

рухові носіїв заряду. Електричний опір залежить не тільки від матеріалу з якого 

виготовлено провідник, але й від розмірів провідника. Тому величиною, яка 

характеризує даний матеріал і не залежить від геометрії зразка, є питомий 

електричний опір : 

ρ = 𝑅 ⋅
𝑆

𝑙
,                                                          (2.4) 

де, S – площа поперечного перерізу; l – довжина провідника.  

 

Для визначення питомого значення опору нам необхідно знати розміри зразка 

та величину падіння напруги при заданому значенні електричного струму. Але при 

вимірюванні  зразків малого розміру суттєвий вплив на його величину мають 

опори контактів.  

Метод вимірювання електричного опору за чотирьохточковою схемою 

практично зводить до нуля вплив контактного опору. В ній струмові та 

потенціальні контакти рознесені, причому потенціальні контакти розміщуються 
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між контактами, на які поступає струм. Еквівалентна схема такого методу показана 

на рисунку 2.5, де RK, RK1 та RK2 – контактні опори, R3 - істинне значення опору 

зразка, яке нам потрібно визначити. При такій схемі вимірювань опір струмових 

контактів не враховується, а опір потенціальних контактів є значно меншим за 

внутрішній опір вольтметра (десятки тисяч, а то й мільйони Ом).  Значення 

питомого опору визначалися за формулою: 

ρ =
𝑈

𝐼
⋅

𝑎⋅𝑑

𝑙
,                                                       (2.5) 

де, а – ширина зразка, d – його товщина, l – відстань між потенціальними 

контактами, U – значення падіння напруги між потенціальними контактами, I – 

величина струму, який пропускався через зразок. Струм та напругу вимірювали за 

допомогою цифрових вольтметрів, що давало можливість визначати їх значення з 

точністю не гіршою за 1 мкА та 1 мкВ, відповідно. Питомий опір вимірювали на 

п’яти зразках кожного сплаву, точність у такому випадку складала 1-2%. 

 

Рис. 2.5 Чотирьохточкова схема вимірювань електричного опору та її 

еквівалентна схема 

 

При отримані температурних залежностей електроопору також 

використовували чотирьохточкову схему вимірювання, проте, контакти до зразка 

не припаювались, а притискувались. Потенціальні та струмові контакти, були 

виготовлені з платини і вони притискались до однієї із сторін зразка, який 

поміщався між двома фіксуючими пластинами. Оскільки відстань між контактами 

мала (близько 5 мм), то в цьому випадку проводили визначення відносного 

значення опору (до опору при кімнатній температурі R(T)/R(300 K)), а не його 

питоме значення, точність визначення якого в цьому випадку є малою.  
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Основною трудністю при вимірювані температурною залежності 

електричного опору є контактна різниця потенціалів, яка виникає в області 

потенціальних контактів за рахунок градієнту температури в печі. Навіть якщо 

градієнт є незначним, контактна різниця може досягати досить значних величин, 

вносячи небажаний вклад в омічну  напругу, впливаючи та точність вимірювань. 

Для її відсіювання використовують таку властивість, що полярність омічної 

напруги залежить від напрямку струму, а полярність контактної різниці потенціалів 

від нього не залежить. Тому при вимірюванні електричного опору проводять два 

вимірювання при одній і тій же температурі, але при різних напрямках струму 

однакової величини. 

Отримані значення напруги U1 та U1 є рівними: 

KR UUU +=1                                                      (2.6) 

KR UUU +−=2                                                     (2.7) 

де, UR – омічна напруга, яка рівна IR, UК – контактна, паразитна напруга. Отже: 

21 UUU R += .                                                    (2.8) 

Блок-схема установки представлена на рисунку 2.6. 

Рис. 2.6 Схема вимірювання температурної залежності електричного опору. 

 

Зразок (1) притискався до контактів (2) двома пластинами (3) і поміщався в 

трубчату, вертикально розміщену піч (5). В одну з пластин поміщався датчик 

температури (4), в якості якої служила термопара хромель-алюмель Падіння 

напруги на зразку, струм в колі та значення термо-ЕРС фіксували за допомогою 
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цифрових мультиметрів типу В7-21А (6,7,8). В якості блока живлення (9) 

використовувалося стабілізоване джерело струму типу Б5-47. Для перемикання 

напрямку струму в схему включено блок комутації (10). Дані з мультиметрів через 

блок спряження та управління (12) подавалися на комп‘ютер (13). Управління 

експериментом, та збір інформації проводився за допомогою спеціалізованих 

програм, в результаті чого формувався файл даних з трьома змінними - 

температура, опір та час, який піддавався подальшій обробці та аналізу. 

 

2.3.2 Вимірювання петель перемагнічування АМС 

 

Вимірювання магнітних властивостей аморфних стрічок здійснювалося на 

тороїдальних осердях (магнітопроводах), які намотували на спеціальній установці. 

Вимірювальна та польова обмотки (3 і 1070 витків, відповідно) намотували на 

готове осердя після розміщення його в пластиковому боксі з товщиною стінки  0,8 

мм. Площу перерізу тороїдального осердя (SОС) розраховували за формулою: 

cpcp

oc
L

m

L

V
S

ρ/
== ,                                                  (2.9) 

де V – об’єм магнітопроводу, )
2

2520
(π

+
=cpL  - довжина середньої лінії 

магнітопроводу, m – вага магнітопроводу (визначалась у вихідному стані та після 

кожного відпалу), тут  – густина (приймалася однаковою для всіх сплавів 7700 

кг/м3). 

Для визначення впливу термообробки на магнітні властивості зразків, на 

автоматизованій установці шляхом ізохронних відпалів проводили термообробку 

осердь при фіксованих температурах в інтервалі від 620 до 750 К в атмосфері 

аргону протягом 15-20 хв. Після відпалу осердя знову фіксували у захисному боксі, 

який дозволяв зберегти цілісність осердя, оскільки після відпалу спостерігалось 

окрихчення зразків. Після кожного циклу відпалу досліджували магнітні 

характеристики магнітопроводів. Швидкість нагріву до температури ізотермічної 

витримки завжди складала ~12 К/хв.  
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У процесі досліджень вимірювали такі магнітні характеристики: динамічна 

коерцитивна сила HC, питомі втрати в осерді Pcm та коефіцієнт прямокутності Br/Bm 

динамічної петлі перемагнічування при Вm=1 Тл. Використовували вимірювальний 

комплекс для тестування тороїдальних магнітопроводів «MS-02 B-H Аналізатор». 

Функціональна схема комплексу для вимірювання параметрів петлі 

перемагнічування (ПП) представлена на рисунку 2.7. Найбільш поширеним є 

режим вимірювання з фіксацією індукції, яка змінюється по синусоїдальному 

закону. Необхідно враховувати, що на намагнічуючу обмотку надходить різниця 

сигналу з підсилювача потужності і падіння напруги на вимірювальному шунті, 

котра в свою чергу є функцією властивостей досліджуваного осердя. Тому при 

проведенні вимірювань різними моделями вимірювальної техніки для малої 

кількості витків намагнічуючої обмотки з метою отримання співставних даних 

необхідно забезпечити однакові умови намагнічування: число витків 

намагнічуючої обмотки та номінал вимірювального шунта. 

 

Рис. 2.7 Функціональна схема комплексу для вимірювання параметрів ПП. 

 

Вимірювальний пристрій має два прецизійних диференційних підсилювачі 

(ДП1) і (ДП2), котрі підсилюють, відповідно, сигнал напруги з вимірювальної 

обмотки та сигнал напруги з вимірювального шунта, ввімкненого в ланцюг 

намагнічування. З диференційних підсилювачів ДП1 і ДП2 сигнали надходять на 

входи відповідно B і A двоканального цифрового запам’ятовуючого осцилографу 

АСК-3105, встановленого у системному блоці комп’ютера.  
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Вдосконалена вимірювальна система одночасно з осцилографуванням 

динамічної петлі перемагнічування дозволяла вимірювати показники напруженості 

магнітного поля та магнітної індукції з точністю, відповідно, 0,002 А/м 

та 0,012 Тл. 

 

2.3.3 Метод експрес-контролю початкової магнітної проникності за 

фактором індуктивності 

 

Початкова магнітна проникність i визначалась за методом експрес-контролю 

початкової магнітної проникності по фактору індуктивності АL (визначення 

індуктивності одного витка проводу, що проходить через центр кільцевого осердя, 

[13]). Схема вимірювання i представлена на рисунку 2.8. 

 

Рис. 2.8  Схема вимірювання магнітної проникності за індуктивністю одного 

витка проводу. 

 

Індуктивність на одному витку (АL) вимірювалась в полі 0,2 А/м. Знаючи  АL 

можна визначити величину початкової магнітної проникності i за формулою: 

𝜇𝑖 = (𝐴𝐿/𝜇0) ∙ (𝐿𝑐𝑝/𝑆𝑜𝑐),                                       (2.10) 

де о = 4𝜋 ∙ 10−7Н·А-2– магнітна константа. Фактор індуктивності LA  для одного 

витка проводу має вигляд: 

𝐴𝐿 = 𝑅𝐿/2𝜋𝑓 = 𝑈діюче/𝐼діюче ∙ 2𝜋𝑓,                             (2.11) 
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де LR - індуктивний опір, діючеU - діюче значення напруги на вимірювальній обмотці, 

діючеI  - діюче значення струму в обмотці намагнічування, f – частота.  

Підставляючи передостанню формулу в останню маємо: 

𝜇𝑖 = 𝑈діюче ∙ 𝐿𝑐𝑝/(2𝜋 ∙ 𝑓 ∙ 𝜇0 ∙ 𝑆𝑜𝑐 ∙ 𝐼діюче).                       (2.12) 

Діюче значення струму в обмотці намагнічування діючеI  для всіх зразків 

складало 14,1 мА. Слід зазначити, що рівнянням для визначення i можна 

користуватися виключно в разі малої величини магнітної індукції, коли форма ЕРС 

та намагнічуючого струму є синусоїдальними.  

 

2.3.4 Дослідження магнітних властивостей АМС методом Фарадея 

 

Температурні залежності магнітної сприйнятливості аморфних металевих 

сплавів були отримані методом Фарадея, який полягає у вимірюванні сили, що діє 

на зразок в неоднорідному магнітному полі. Блок-схему установки наведено на 

рисунку 2.9. 

Магнітну сприйнятливість розраховували за формулою: 

 

(𝑇) = 
пит.еталона

𝐼(𝑇)

𝐼еталона

𝑚еталона

𝑚зразка
𝐴,                               (2.13) 

 

де у якості еталона виступає – (Cr + 0,35 атомних % Mn), а у якості тримача зразків 

використовували кварцовий підвіс з чашкою. 

𝐼(𝑇) = (𝐼експ.(𝑇) − 𝐼підвісу(𝑇)) ,                                   (2.14) 

𝐴 = ∑ 𝐴𝑖𝑖 𝐶𝑖                                                    (2.15) 

Ai, Ci – атомні маси та концентрації відповідних компонентів сплаву. 

Значення величин 
пит.еталона

, 𝑚еталона, 𝐼еталона – наступні: 


пит.еталона

= 3,42 × 10−6 см3

г⁄  

𝑚еталона = 63,09 мг 

𝐼еталона = −0,52 
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Описаний метод реалізований у експериментальній установці для 

вимірювання магнітної сприйнятливості за методом Фарадея в температурному 

інтервалі 300-900 К, основними складовими частинами якої є: 

1) електромагніт ФЛ-1 зі спеціальними профільними наконечниками; 

2) вагова голівка АВГІ-5 г; 

3) вакуумна система з системою напуску інертного газу; 

4) система нагріву зразка; 

5) система реєстрації температури. 

 

 

Рис. 2.9 Блок-схема автоматизованого магнітометра. 

 

В даній установці використовується стандартний електромагніт ФЛ−1. 

Міжполюсна відстань може змінюватися в широких межах за допомогою 

черв’ячного механізму. Неоднорідне магнітне поле з великою зоною 

ізодинамічності отримане за допомогою наконечників спеціальної форми.  
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Для вимірювання сили, що діє на зразок у магнітному полі, використовується 

автоматична вагова голівка АВГІ-5 г. Система нагріву зразка та реєстрації 

температури дозволяє здійснювати вимірювання у температурному інтервалі 

300-900 К. Для реєстрації температури використовується термопара (платина-

платинородій (10% Rh)), робочий спай якої знаходиться всередині нагрівача поряд 

із зразком. Термо-ЕРС вимірювали за допомогою напівавтоматичного дворядного 

потенціометра Р-363-2. Щоб запобігти окисленню зразка при підвищених 

температурах, вимірювання проводяться в атмосфері інертного газу (аргон). 

Максимальна похибка вимірювання температури на установці складає 0,5 К, 

а точність вимірювання магнітної сприйнятливості  не гірше 1,5 %. 
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РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ, ТЕРМІЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ 

ТА ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СПЛАВІВ СИСТЕМИ 

Fe-B-P-Nb-Cr 

 

3.1 Структура вихідних аморфних стрічок сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr 

 

Результати досліджень структури методом рентгенівської дифракції 

вказують на те, що досліджені сплави системи Fe-B-P-Nb-Cr, параметри та 

позначення яких наведено в таблиці 3.1, є аморфними (більш точно 

рентгеноаморфними). Це видно з рис.3.1, де зображено дифрактограми цих сплавів. 

На всіх дифрактограмах досить чітко виявляються широкі дифракційні гало, що є 

свідченням рентегноаморфності. Відсутність гострих дифракційних піків на 

рентгенограмах стрічок сплавів свідчить про відсутність кристалічних утворень, в 

тому числі і нанокристалів, що могли утворитись в процесі отримання зразків. 

Виняток складає дифрактограма, одержана від стрічки сплаву S-3: на 

дифрактограмі присутній невеликий рефлекс (показано стрілкою) , що може бути 

виникати внаслідок наявності незначної кількості в зразку кристалічної фази α-Fe. 

У цьому сплаві найменший сумарний вміст металоїдів (15 ат.%), відповідно і 

нижча, у порівнянні з іншими сплавами, схильність до аморфізації, що, можливо, 

призвело до часткової поверхневої кристалізації стрічки. 
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Рис. 3.1 Дифрактограми вихідних аморфних стрічок сплавів системи 

Fe-B-P-Nb-Cr (Мо К - випромінювання). 
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Перше з цих гало, що визначається характером розташування атомів в 

першій координаційній сфері, виявляється в області кутів (2) ≈ 20º. Для аналізу 

структурних особливостей аморфних стрічок було проведено апроксимаційну 

обробку саме цього гало. Виявилось, що його форма досить добре апроксимується 

функцією Лоренца. Результати апроксимації цією функцією, а саме кутове 

положення (2)C, та півширина (ширина на половині висоти) максимуму w, 

занесені в таблицю 3.1. Як видно з цих даних, зміна положення гало є не значною, 

а ширина w для сплаву S-3 є дещо меншою, порівняно з іншими. 

Таблиця 3.1  

Маркування, склад та параметри досліджуваних сплавів згідно з результатами 

хімічного аналізу. 

Сплав Склад, ат.% Товщина d, мкм Ширина, мм (2)C, град. w, град. 

S-3 Fe82,5B8P7Nb1,5Cr1 25 10,3 19,95 2,58(3) 

S-2 Fe78B10P10Nb1Cr1 26 10,5 19,97 2,94(5) 

S-7/12 Fe79B12P7Nb1Cr1 21 10,2 20,01 2,98(5) 

S-7/13 Fe77B13P7Nb2Cr1 20 10,5 19,97 3,08(4) 

 

У таблиці 3.1: d – товщина стрічки; (2)C – кутове положення максимуму; 

w – півширина максимуму. 

Проведений аналіз кореляцій між складами АМС дозволив встановити, що 

між півшириною гало та вмістом бору існує досить чітка кореляція, що зображена 

на рис.3.2,а. Як видно, з ростом вмісту бору спостерігається зростання ширини 

дифракційного гало. Вміст фосфору, як іншого представника металоїдів, таких 

кореляційних особливостей не виявляє. Вплив вмісту Р на атомну структуру 

(кластерне – концентраційне упорядкування) [63-66] є значно меншим ніж вплив 

В. Очевидно, бор, як найменший за розміром, розміщується в міжатомному 

просторі, що утворений атомами металу. Це призводить до додаткових варіацій 

міжатомної віддалі між ним, а відповідно і зміни ширини гало.  

Певної кореляції між хімічним складом сплаву та положенням першого гало 

встановлено не було. Незначні різниці між положеннями максимумів можна 
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віднести до похибок. Однак, залежності (2)с від товщини плівок d досить чітко 

виявляють дві групи сплавів (S-2, S-3) та (S-7/12, S-7/13). Ці групи видно на 

рис.3.2,б і вони знаходять досить логічне пояснення. Дійсно, досить добре відомий 

факт [4, 67], що параметри атомної структури АМС залежать не тільки від складу, 

а й від технологічних умов їх отримання. Останні визначають, зокрема, товщину 

та, відповідно, швидкість гартування розплаву та сформованої стрічки. Кожна з 

виділених груп сплавів включає  стрічки з близькими товщинами. В цьому випадку 

чим більша товщина, тим менша швидкість гартування і тим менша атомна 

щільність структури. Наслідком може бути зміщення положення максимуму гало в 

сторону менших кутів. Слід було б очікувати і зміну ширини гало по цій причині, 

але, очевидним є те, що варіації уширення внаслідок різного вмісту бору є значно 

більшими і подавляють вплив зміни швидкості охолодження розплаву в процесі 

його гартування. Про це свідчить попередня кореляція. 

Рис. 3.2 Кореляції між структурними характеристиками та параметрами 

досліджених АМС. 

 

Для визначення, що ж обумовлює різницю положень гало в групі, на рис.3.2,б 

біля кожного експериментального значення нанесено склади АМС. З їх аналізу 

слідує, що чітка кореляція позиції в групі існує лише для вмісту Nb. Дійсно, 

оскільки цей елемент характеризується більшим атомним радіусом, то збільшення 

його вмісту повинно і призводити до збільшення радіусу першої координаційної 
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сфери, а відповідно, до зміщення положення гало в бік менших кутів, що і має 

місце в кожній із груп. 

Щодо впливу інших елементів, то вміст Cr є постійним у всіх сплавах. Для 

фосфору, ніяких концентраційних кореляцій нами не встановлено, але безперечно 

і його вміст також впливає на параметри структури. 

Як слідує зі сказаного вище, встановлені відмінності в положеннях 

максимуму першого гало на дифрактограмах визначаються параметрами 

одержання аморфних стрічок та складом досліджених сплавів. 

Проведений вище аналіз за параметрами першого дифракційного гало дають 

лише наближену інформацію про структурні особливості. Найбільш повну 

інформацію можна одержати при аналізі структурних факторів (СФ) i(s) 

(s=4·π·sin/λ) та одержаних з них функцій радіального розподілу атомів (ФРРА) 

[67, 68]. Розраховані з дифрактограм вихідних сплавів СФ і ФРРА зображені 

на рис.3.3 [69], а структурні параметри, що характеризують ці криві, наведені в 

таблиці 3.2. Ці параметри дозволяють нам порівнювати структурний стан зразків 

до початку кристалізації (включаючи трансформацію структури в аморфному 

стані, пов’язану з релаксаційними процесами, як результату впливу термообробки) 

[70]. 

Рис. 3.3 Структурні фактори та ФРРА аморфних стрічок сплавів Fe-B-P-Nb-Cr. 

 

 Оскільки, положення першого максимуму на кривих ФРРА відповідає 

середнім міжатомним віддалям, то як можна побачити на рис.3.3, максимуми на 
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кривих ФРРА при 2,60 Å відповідають дещо збільшеним відстаням Fe-Fe (атомний 

радіус заліза rFe=1,26 Å), що може бути поясненим включеннями до комірки заліза 

металоїдів P та B (rP=1,28 Å, rB= 0,98 Å). Варто відмітити, що положення головних 

максимумів на графіках СФ та ФРРА та інші структурні характеристики (табл.3.2) 

для різних зразків залишаються незмінними, тобто незалежними від вмісту 

металоїдів. Це означає, що разом з тим, що їх сумарний вміст близько 20 ат.%, 

немає суттєвих відмінностей у структурі сплавів у вихідному стані, коли фосфор 

замінюється бором. 

 Потрібно відмітити, кореляції, що встановлені з аналізу дифрактограм 

(рис.3.2,а та б), повинні і мати місце на параметрах СФ. Кореляція, зображена на 

рис.3.2,а знаходить відображення на величині s. Проте, по значенням s1 практично 

важко встановити якусь кореляцію від товщини (подібно кореляції на рис.3.2,б). 

Однак, слід зважити на ту обставину, що при точності по =0,01º (саме при такій 

величині виявляться ці кореляції) точність по s повинна бути не гіршою, ніж: 

Δs=(4·π/λ)cosΔ, що при =0,70926 нм (1Мо) та при ≈10º дасть s0,03 нм-1, 

тобто кореляція буде виявлятися лише в другому знаку після коми. s зменшиться 

в області s, що відповідають другому максимуму структурного фактору. З даних, 

наведених в таблиці 3.2, досить легко бачити, що кореляція, подібна до рис.3.2,б, 

буде виявлятися для цього максимуму (на дифрактограмах через велику ширину 

цього максимум, таку кореляцію встановити досить складно).   

Таблиця 3.2 

Структурні параметри досліджуваних сплавів систем Fe-B-P-Nb-Cr. 

Сплав s1, нм-1 s2, нм-1 Δs, нм-1 i(s1),в.о. r1, нм Z, в.о. (r = 0,35 нм) 

S-3 30,8 52,3 4,0 4.00 0,260 11,8 

S-2 30,9 52,2 4,6 3,30 0,259 12,0 

S-7/12 30,9 52,0 4,8 3,40 0,258 12,4 

S-7/13 30,9 52,1 5,0 3,35 0,260 13,2 
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У таблиці 3.2: s1 та i(s1) – положення та висота (пов’язані зі щільністю 

пакування) головного (першого) максимуму на кривих для СФ; s2 – положення 

другого максимуму на кривих для СФ; Δs півширина головного максимуму, за 

якою можна оцінити розмір мікро неоднорідностей [71]; r1, Z радіус та середнє 

координаційне число першої координаційної сфери (положення головного 

максимуму на кривих ФРРА та площа під ним). 

 Серед досліджених сплавів, S-3 відрізняється дещо більшою висотою СФ та 

меншою напівшириною, що свідчить про більшу ступінь впорядкованості його 

структури в порівнянні з іншими досліджуваними сплавами. Як уже було згадано 

раніше, вміст металоїдів у даному сплаві найменший і спостерігається 

кристалічний рефлекс від α-Fe. 

 

3.2 Вплив термічної обробки на структуру стрічок сплавів системи 

Fe-B-P-Nb-Cr 

 

3.2.1 Вплив термічної обробки на структуру сплавів за даними 

рентгенівської дифракції 

 

 Результати досліджень методами ДСК, а також резистометричні та 

термомагнітні дослідження показують, що кристалізація сплаву S-3 відбувається у 

дві стадії, в той час як три інші сплави, S-2, S-7/12 та S-7/13, переходять в 

кристалічний стан за одну стадію. Для встановлення природи фаз при переході в 

кристалічний стан було проведено дифракційні дослідження сплаву S-7/13, 

відпаленого при 800 К протягом 5 хв, та сплаву S-3, відпаленого при температурах 

від 670 до 1070 К протягом 7 хв. Температури вибирались близькими до 

температур, при яких виявлялись особливості (теплові ефекти), що свідчать про 

початок тих чи інших перетворень у сплавах. Фазовий аналіз проводився з 

використанням бази даних та програмного забезпечення, розробленого на кафедрі 

фізики металів фізичного факультету, Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка [72]. Результати якісного фазового аналізу викладені в Додатках. 
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 На рис.3.4 зображено дифрактограми вихідного та відпаленого зразка 

S-7/13. В результаті фазового аналізу було встановлено, що закристалізований 

сплав містить дві фази: ОЦК фазу -Fe з періодом комірки а=0,2875(9) нм та 

тетрагональну фазу Fe3B0,82P0,16 з періодами комірки а=0,8761(4) та с=0,4344(6) нм. 

Табличне значення параметру комірки для ОЦК заліза складає величину 

а=0,28664 нм. Таким чином, -Fe можна вважати твердим розчином на основі -Fe, 

в якому розчинено незначну кількість більших за розміром атомів Cr (rCr=0,13 нм) 

та Nb (rNb=0,146 нм), та/або менших за розміром атомів В (rB=0,09 нм). Перші два з 

яких можуть бути атомами заміщення, в той час як два інші – занурення.  
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Рис. 3.4 Дифрактограми АМС Fe77B13P7Nb2Cr1 (S-7/13) у вихідному стані та після 

ТО при 800 K протягом 5 хв (Мо К - випромінювання). 

 

На рис.3.5 зображено результати рентгенівської дифракції для АМС 

Fe82,5B8P7Nb1,5Cr1 (S-3) після ступінчатих, з дискретністю 100 K, відпалів 

тривалістю 7 хв в температурному інтервалі від 670 до 1070 K (за більш детальним 

аналізом див. Додатки). Результати фазового аналізу узагальнені в таблиці 3.3.  
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Рис. 3.5 Дифрактограми АМС Fe82,5B8P7Nb1,5Cr1 (S-3) у вихідному стані та при 

різних температурах ТО тривалістю 7 хв (Мо К - випромінювання). 

 

Таблиця 3.3 

Результати фазового аналізу для сплавів S-3 та S-7/13. 

Сплав ТA, K Фазовий склад 
К-сне співвідн. найб. 

сильних макс. (%) 
а -Fe, нм 

S-3 

670 -Fe(B) 100 0,290(10) 

770 -Fe(B) 100 0,2883(6) 

870 -Fe(B)+Fe3B0,82P0,16 81+19 0,2867(1) 

970 -Fe+Fe3B0,82P0,16 82+15 0,2866(4) 

1070 -Fe+Fe3B0,82P0,16 67+8 0,2866(4) 

S-7/13 800 -Fe+Fe3B0,82P0,16 37+63 0,2875(9) 

 

В таблиці 3.3 також наведено і значення параметру комірки, а, -Fe(B). З цих 

даних видно, що по мірі збільшення температури відпалу спостерігається 

поступове зменшення а до значення, рівного табличному значенню параметру 

комірки -Fe. Такий факт свідчить, що на першій стадії кристалізації утворюється 

твердий розчин бору в гратці заліза. По мірі збільшення температури відпалу 
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спостерігається поступове зменшення кількості розчиненого заліза і на початку 

другої стадії кристалізації утворюється практично чиста фаза -Fe. 

Крім основних фаз, при низьких температурах відпалу є досить слабкі піки, 

що можливо пов‘язані з сегрегацією на поверхні кристалічного бору. При високих 

температурах відпалу подібні слабкі піки можуть бути віднесені до H3BO3, що є 

простим результатом взаємодії бору із парами води, що наявні в атмосфері аргону 

(при відпалах в атмосфері аргону спеціальних мір по зневодненню аргону не 

проводилось).  

Таким чином, одержані результати дають можливість записати наступну 

послідовність утворення фаз при відпалах: 

АМС→-Fe(В)+АМС1→-Fe+Fe3B0,82P0,16 

При одностадійній кристалізації, що типово для АМС S-2, S-7/12 та S-7/13, 

цю схему можна записати наступним чином: 

АМС→-Fe(В)+Fe3B0,82P0,16. 

 

3.2.2 Вплив термічної обробки на структуру сплавів за даними 

рентгенівської малокутова дифракції 

 

Досить добре відомо, що на властивості аморфних сплавів сильно впливає 

топологічна, а також і хімічна, реконструкція характеру ближнього порядку, яка 

особливо інтенсивно відбувається поблизу температури кристалізації, або 

нанокристалізації. Звичайно це знаходить відображення і на рентгенівських 

дифракційних картинах, зокрема і на структурному факторі. Проте в таких 

дослідженнях ефекти утворення певного роду неоднорідностей накладаються з 

ефектами змін характеру впорядкування аморфної структури внаслідок різного 

роду релаксаційних процесів, а більш повну інформацію про утворення різного 

роду неоднорідностей у різного роду структурах можна одержати з даних по 

малокутовому розсіюванні [73-75]. 

З цією метою сплави Fe-B-P-Nb-Cr були досліджені методом МКРР [69], за 

методою, описаною в п.2.2.2, а результат був оброблений за допомогою 
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програмного забезпечення McSAS, що використовує метод Монте-Карло для 

одержання розподілів неоднорідностей [62]. У цьому випадку дослідження 

проводились для зразків в свіжевиготовленому стані та після відпалів при 

температурах, що відповідали температурам відпалу при яких досягались 

оптимальні експлуатаціні параметри. 

Залежності МКР для двох сплавів зображені на рис.3.6. Сюди ж нанесено 

розрахункові залежності з використанням програмного забезпечення McSAS. На 

рис.3.7 зображено діаграми розподілу неоднорідностей за розміром, одержані після 

розрахунків.  

 

 

Рис. 3.6 Спектри рентгенівського малокутового розсівання для досліджуваних 

сплавів (відповідні підписи наведені самих на рисунках). 

  
 

  

S-2 вихідний S-2 ТО при 670 К 

S-7/13 вихідний S-7/13 ТО при 750 К 
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На рис 3.6: 𝑞 = (4𝜋
𝜆⁄ ) ∙ sin 2, де q – вектор розсіювання, має розмірність 

оберненої довжини 𝑞; 𝜆 – довжина хвилі рентгенівського випромінювання. 

 

Рис. 3.7 Діаграми розподілу за розмірами для вихідних (чорного кольору) та 

відпалених (червоного кольору) зразків сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr. 

 

Той факт, що згідно з результатами рентгенівських досліджень, зразки в 

вихідному стані не містили жодних кристалічних включень, можна пояснити там, 

що, у [76] експериментально встановлено існування розмірної межі (~ 5÷6 нм), 

нижче якої рентгенограми нанокристалічних сплавів повністю подібні до 

рентгенограм аморфних зразків. 

Звертає увагу той факт, що після відпалів суттєво зростає кількість 

неоднорідностей і змінюється їх характер розподілу за розмірами. Результи аналізу 

одержаних розподілів наведено в таблиці 3.4.  
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Таблиця 3.4 

Параметри, що характеризують розподіли неоднорідностей: f – сумарна об‘ємна 

доля неоднорідностей до 20 нм, R1 (нм) – розмір неоднорідностей, що відповідає 

мінімальному розподілу (визначено по максимуму розподілу і), f1 - об‘ємна доля 

цих неоднорідностей, w1 (нм) – інтегральна ширина неоднорідностей з мінімальним 

розміром (w1= f1/іmax, іmax – максимальне значення), температура відпалу ТA та 

різниця Т=ТX1-ТA, ТX1 – температура початку кристалізації. Величини з індексами 

(A) відповідають значенням після відпалів. 

 

В даній таблиці наведено сумарна об‘ємна доля f усіх неоднорідностей з 

розміром до 20 нм та сумарна доля неоднорідностей з розміром біля 2 нм (f1). З цих 

даних видно, що після відпалів, температура яких наведена в таблиці, сумарна 

кількість неоднорідностей зростає, особливо у сплавах S-3 та S-2, і після відпалів 

більше ніж 90% складають неоднорідності з розміром біля 2 нм (точне значення R, 

що відповідає максимуму цьому розподілу наведено в таблиці 3.4 (R1)). Крім того, 

звертає увагу той факт, що відпал призводить до певного до зменшення 

інтегральної ширини такого розподілу wA1in. Проведений аналіз не виявив чітких 

кореляцій між розміром утворених включень та характером їх розподілу із складом 

та геометричними параметрами (товщиною) як в стані після виготовлення, так і у 

стані після відпалів. Проте, чітко виявляється залежність між об‘ємним вмістом 

включень після відпалів і різницею температур Т=ТX1-ТA, ТX1 – температура 

початку кристалізації. Така залежність зображена на рис.3.8. 

Отже, дослідження МКРР вказують на наявність різного роду 

неоднорідностей у вихідних стрічках, що цілком узгоджується з уявленнями про 

Сплав f*1000 R1 f1*1000 w1int ТA, K fA*100 RA1max fA1*100 wA1int Т,К 

S-3 0,7 1,31 0,01 1,4 620 2,1 2,5 2,0 0,5 93 

S-2 4,1 3,24 0,04 0,8 670 2,7 1,7 2,6 0,6 94 

S-7/12 17,8 2,47 16,8 1,1 670 1,6 2,1 1,4 0,4 100 

S-7/13 11,9 2,47 10,7 0,7 750 6,8 2,1 6,7 0,9 44 
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особливості структури аморфних металевих сплавів, зокрема про їх внутрішню 

мікронеоднорідну структуру [73]. Відпал призводить до формування однотипних 

включень, вміст яких буде визначатися різницею температури кристалізації та 

температурою відпалу. Розглянемо можливу природу таких неоднорідностей. 
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Рис. 3.8 Залежність між об‘ємним вмістом включень після відпалів і різницею 

температур початку кристалізації та термообробки Т. 

 

Оскільки при утворенні таких неоднорідностей досягнуто максимальні 

магнітом‘які параметри, то такі включення не можуть мати немагнітну природу, 

оскільки при характерному розмірі включень вони будуть ефективними центрами, 

що навпаки призводять до утруднення процесів перемагнічування (як внаслідок 

руху доменних стінок, так і внаслідок простого перевороту напрямків 

намагнічування магнітних доменів). Заманливо виглядає ідея і про утворення 

нанокристалів -Fe, що характеризуються однодоменною магнітною структурою. 

Саме в такому випадку і слід очікувати суттєве зменшення коерцитивної сили при 

досить великій величині намагнічування насичення. Проте, малий вміст таких 

включень навряд чи зможе суттєво вплинути на магнітні параметри.  

В класичному розгляді явища МКРР, кутова залежність інтенсивності 

розсіювання рентгенівських променів визначається з рівняння [74]: 
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𝐼/𝐼0 = 𝑁(𝛥𝜌)2𝐼𝑒 𝑒𝑥𝑝 (−
4𝜋2

3𝜆2 𝑅0
2𝜀2)                               (3.1) 

де =2, І0 – інтенсивність первинного пучка, І – інтенсивність розсіюваних 

променів в напрямку кута , Ie=I0e
4/(m2c2r2) – інтенсивність розсіювання одним 

електроном,  - різниця густини електронів (валентностей) між матрицею та 

неоднорідністю, N – число частинок розміром R0.  

 Зваживши на рівняння (3.1), відносна інтенсивність буде визначатися не 

тільки кутовим множником, але й передекспоненційним множником N()2. 

Цілком зрозуміло, що вміст неоднорідностей буде пропорційний NR0
3, але точно 

визначити це значення можливо, якщо відома величина .  

 Нажаль опис програмного забезпечення McSAS, що описаний в [77], не дає 

конкретизації, як взагалі враховується величина , хоча в посиланнях до даної 

роботи  фігурує в якості величини, що характеризує дифракційний контраст [78]. 

Покажемо, що у випадку коли величина  є досить завищена, то N, а відповідно і 

об‘ємний вміст неоднорідностей, буде сильно занижений. Дійсно, оскільки розмір 

частинок, визначений за кутовим множником, не залежить від типу цієї частинки, 

то об‘ємний вміст буде визначатися тільки точністю, з якою визначена величина N. 

Позначимо через А передекспоненційний множник, тоді для деякої заданої при 

обчисленнях величини 1 А=IeN1(1)
2. Подібний вираз можна записати і для 

«істинної» величини : А=IeN()2. Звідси: N=N1(1/)2. Таким чином, якщо 

1>, то об‘ємний вміст, що визначається значенням N буде сильно заниженим. 

Якщо прийняти до уваги, що утворені неоднорідності є частинками -Fe, то 

різниця  між залишковою аморфною структурою, яка переважно містить також 

атоми заліза, буде незначною, а визначений об‘ємний вміст неоднорідностей f1 буде 

суттєво меншим, ніж істинний об‘ємний вміст нанокристалів -Fe. В цьому 

випадку, однією з причин досягнення оптимальних магнітом‘яких параметрів і 

може бути виникнення однодоменних наночастинок -Fe. 

Слід відмітити, що визначений середній розмір нанокристалів у вихідних 

сплавах подібних за складом складав близько 5 нм [30],  що досить близько до 

розміру неоднорідностей, визначених методом МКРР.  
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3.2.3 Вплив термічної обробки на структуру сплавів за даними скануючої 

електронної мікроскопії 

 

Якість аморфних стрічок, отриманих методом спінінгування розплаву [79] 

(наприклад, стан бокових кромок, різна товщина по довжині та ширині, наявність 

газових порожнин на контактній стороні і шорсткість зовнішньої поверхні), 

визначає їх структурну і хімічну однорідність в об’ємі і на поверхні та, відповідно, 

комплекс їхніх фізичних, фізико-хімічних і механічних властивостей.  

Питання зв’язку фізико-хімічних властивостей аморфних і нанокристалічних 

стрічкових сплавів цього типу із структурним станом їхньої поверхні у порівнянні 

з власне процесом нанокристалізації досліджені істотно менше. В той же час стан 

поверхні та приповерхневого шару, ступінь їхньої структурної і хімічної 

неоднорідності можуть вплинути як на процес нанокристалізації вихідної аморфної 

стрічки [80-82], так і на такий технологічно важливий параметр як коефіцієнт 

заповнення магнітопроводу, що виготовлюється з неї [83]. 

При проведенні мікроскопічних досліджень, результати яких представлені у 

роботі [84], були отримані очевидні а також досить неочікувані результати. Суттєві 

зміни фізичного та хімічного стану поверхні свідчать про різноманітність процесів, 

що протікають на поверхні. 

Відповідно до результатів рентгенівських досліджень, зразки в вихідному 

стані не містили жодних кристалічних включень, про що також свідчать СЕМ 

зображення зразків у вихідному стані, де спостерігається однорідна аморфна 

структура. 

Для усіх сплавів на поверхні стрічок, що була у контакті з гартувальним 

диском, до термообробки, спостерігається аморфна структура, місця де можна 

виділити певну структуру та перехідні області, а також невелику кількість дефектів 

(рис.3.9). 

Характерні розміри цієї структури різні для різних сплавів. Слід зазначити, 

що для сплавів S-3 і S-7/13  її розміри менші, ніж для інших досліджених сплавів. 

Після термічної обробки, розмір структури дещо змінюється, особливо це помітно 



79 

для сплаву S-3. Відповідні режими термообробки наведені безпосередньо під 

рисунками. 

З іншої поверхні, яка контактує з повітрям під час гартування (вільна 

поверхня) (рис.3.9), для всіх сплавів спостерігається чиста поверхня, неможливо 

виділити певної структури, і знову ж, невелика кількість дефектів. Після термічної 

обробки на поверхні сплаву S-3 можна спостерігати наддрібну (дисперсну) 

структуру з середнім характеристичним розміром 20-30 нм. Слід зазначити, що 

температура термообробки для цього сплаву була нижчою, ніж для інших. 

Для інших сплавів після термічної обробки на поверхні несподівано 

спостерігаються сферичні нанорозмірні утворення (пагорби), середні розміри яких 

відрізняються від сплаву до сплаву. Для сплаву S-2 він становить 15-40 нм, для 

S-7/12 – 20-40 нм, S-7/13 – 15-35 нм. Поверхневі зміни при досить високих 

температурах також можуть бути пов'язані з дією сил поверхневого натягу. Ще 

однією причиною появи даних утворень може бути сегрегація на поверхні оксигену 

та гідрогену та утворення на поверхні H3BO3, про що свідчать результати 

рентгенівського аналізу (п.3.2.1 та додатки). Як уже було сказано раніше, відпали 

проводились у захисній атмосфері аргону, але спеціальних мір по зневодненню 

якого не проводилось та відбулась взаємодія бору із парами води, що наявні в 

атмосфері аргону. 

Літературних даних про спостереження таких утворень на поверхні АМС на 

основі Fe чи Co не вдалося знайти, але таке явище спостерігалося для аморфного 

сплаву Cu70Zr30 [85]. Проте, однозначно говорити про природу даних поверхневих 

утворень, без ціленаправлених досліджень з використанням спеціального 

обладнання не можна. Загалом, це може стати завданням окремої наукової роботи 

з дослідження природи таких утворень, їх вплив на фізичні властивості та 

експлуатаційні характеристики АМС. 
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Рис. 3.9 СЕМ зображення поверхонь обох сторін стрічок сплавів системи 

Fe-B-P-Nb-Cr у вихідному стані та після ТО. 
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Рис. 3.10 СЕМ зображення сколів стрічок сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr у 

вихідному стані та після ТО. 
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СЕМ зображення сколів стрічок також були зроблені для досліджених 

сплавів (рис.3.10). Залежно від сплаву і від того, чи в початковому стані, або після 

термічної обробки, можна спостерігати різні структури на сколі. Для всіх 

досліджених сплавів в початковому стані можна спостерігати наноструктуру 

металевого потоку, так званий «венозний рисунок», що свідчить про переважно 

пластичний характер руйнування стрічки. 

Для сплаву S-7/12 спостерігається шарувата структура з поперечними 

розмірами 70-250 нм перед термічною обробкою. Після термічної обробки можна 

спостерігати шарувату наноструктуру рельєфу поверхні сколу, що декорує потік 

під час руйнації стрічки зі зниженими характеристичними поперечними розмірами, 

~15 нм на стороні тріщини. На поверхні сколу сплаву S-7/13 перед термообробкою 

спостерігається шарувата структура з поперечним розміром близько 150-300 нм. 

На зображення СЕМ для термообробленого зразка спостерігається шарувата 

структура з характерним поперечним розміром 40 нм. СЕМ зображення для сплавів 

S-2 та S-3 в початковому стані показують, що обидва зразки демонструють 

«венозний рисунок». Після термічної обробки S-2, на відміну від зразка S-3, також 

демонструє шарувату структуру. Сплав S-3, наприклад, на його вільних поверхнях, 

демонструє дисперсну структуру. Характерні структурні розміри структури 

збільшуються в напрямку від поверхні, що знаходилась в контакті з гартувальним 

диском до вільної поверхні. Як уже було відмічено раніше, наявність деяких 

впорядкованих областей (нанокристалів) у вихідних сплавах такого типу, як 

досліджувані, також було виявлено у [30] за допомогою просвітлюючого 

електронного мікроскопу високої роздільної здатності. Їх середній розмір становив 

близько 5 нм. Не дивлячись на включення нанокристалів, у вихідному стані сплави 

демонструють хорошу пластичну гнучкість: стрічки сплавів можна зігнути під 

кутом 180° а потім розігнути назад до вихідної форми, практично без слідів 

руйнування. Про таку характеристику свідчать і зображення сколів на рис.3.10. 
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3.3 Термічна стабільність та кристалізація аморфних сплавів системи Fe-B-P-

Nb-Cr 

 

Термограми диференційної скануючої калориметрії (ДСК) вихідних стрічок 

мали вигляд (рис.3.11,а та б) типовий для аморфних сплавів схожого складу [86-

88]. На ДСК кривих стрічок сплавів Fe78B10P10Nb1Cr1, Fe79B12P7Nb1Cr1 та 

Fe77B13P7Nb2Cr1 спостерігається один максимум, що свідчить про одностадійність 

процесу кристалізації і типову для кристалізації евтектиктичних сплавів (рис.3.6,а). 

На термограмі для сплаву Fe82,5B8P7Nb1,5Cr1 спостерігаються два максимуми, які 

відповідають двом етапам кристалізації, що свідчить про відхилення складу від 

евтектичного. В залежності від складу в температурному інтервалі від 500 до 580 

К спостерігається слабкий перегин на ДСК кривих який, імовірно, відповідає 

температурі Кюрі ТC аморфної фази.  

Основні дослідження проводили при швидкості нагрівання VH=20 K/хв, так, 

як у більшій частині наукової літератури по АМС термодинамічні дані 

накопичують при швидкості нагрівання 20 К/хв. 

Рис. 3.11 Калориметричні криві сплавів Fe-B-P-Nb-Cr при постійній швидкості 

нагрівання VH=20 K/хв (на вставці показано особливість в області температури 

Кюрі) (а) та область переходу сплавів у розплавлений стан (б). 

 

Одним із параметрів, що використовується в якості характеристики термічної 

стабільності сплавів, є відношення ТХ1/ТL, де де ТХ1 – температура кристалізації, а 

ТL – температура топлення. Дане відношення дозволяє кількісно оцінити вплив тих, 
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чи інших легуючих домішок на термічну стабільність  сплавів. За значеннями ТХ1 

та ТL, визначеними із залежностей на рис.3.11, отримані відношення ТХ1/ТL, які 

наведено в таблиці 3.5. З цих даних видно, що термічна стабільність зі збільшенням 

вмісту металоїдів у сплаві зростає. 

Зваживши на те, що вміст фосфору в сплавах S-3, S-7/12 та S-7/13 складає 

7 ат.%, а його вміст у сплаві S-2 складає 10 ат.%, то основним чинником, що 

контролює термічну стабільність у системі цих сплавів, є вміст у сплавах бору. 

Потрібно відмітити, що на ДСК профілях для сплавів S-7/12 та S-7/13 

присутня досить широка область переохолодженої рідини (рис.3.12), яка є 

властивою для металевих стекол та аморфних матеріалів з відмінною термічною 

стабільністю [2, 30, 31, 89, 90].  У роботах [29] та [90] було показано, що до появи 

області переохолодженої рідини перед початком кристалізації призводить 

додавання до базової системи Fe-B таких перехідних металів, як Nb та Zr. Також у 

[90] показано, що широка область переохолодженої рідини має величезний вплив 

на можливість надпластичної деформації. Крім того, більший вміст Zr і Nb 

допомагає розширити цей регіон, головним чином, за рахунок підвищення 

температури кристалізації. 

Значення температури склування ТG, що визначені за способом, який 

представлено на рис. 3.12, дозволили встановити, що ТG742 К для сплаву S-7/12 

та ТG750 К – для S-7/13. В сплавах S-2 та S-3 такої характерної області не 

спостерігалось, що може бути обумовлено тим, що ТG потрапляє в кристалізаційну 

область, яка знаходиться нижче за кристалізаційну область сплавів S-7/12 та S-7/13. 
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Рис. 3.12 Криві ДСК, які демонструють температуру переходу в склоподібний 

стан сплавів S-7/12 та S-7/13, при постійній швидкості нагрівання VH=20 K/хв. 

 

Нижче температури склування металеві стекла являють собою рідну, що 

застигла в одній конфігурації. Коли матеріал при отриманні охолоджується, 

виникає конкуренція між термодинамікою та кінетикою. Термодинаміка вимагає, 

щоб матеріал перебував у найнижчому енергетичному стані при даній температурі. 

Нижче температури плавлення TL, станом з найнижчою енергією для матеріалу є 

кристал. Однак, для того, щоб утворити кристал, атоми повинні перейти в 

кристалічну конфігурацію. У міру того, як рідина охолоджується, в'язкість рідини 

збільшується, іншими словами рухливість атомів зменшується. Якщо матеріал 

вдається охолодити досить швидко, щоб обмежити рух атомів і перервати 

кристалізацію, утворюється металеве скло. 

Здатність металевого скла (АМС) протистояти кристалізації при 

температурах вище TG називається його термостійкістю. Це, звичайно, параметр 

залежності часу та температури. Обидві величини TG і TX, виміряні з використанням 

методу ДСК, залежать від швидкості нагрівання. Точні значення для TG та TX 

отримати неможливо, оскільки вони пов'язані з кінетикою атомів.  

Величина TX - TG = ΔT є ще однією мірою термічної стійкості АМС (табл.3.5). 

Величину ΔT також називають шириною переохолодженої рідкої області, яка 

отримала таку назву, оскільки матеріал відновив властивості потоку рідини, але все 
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ж існує при «супер-охолодженій» (у англ. літ. «super cooled») температурі значно 

нижче температури плавлення. Знайдені у літературі дані [29, 90, 91] свідчать, що 

досить хорошими є значення ΔT  близько 50 К. У [90], отримані значення близько 

70 К відмічають, як надзвичайно велике значення для сплавів на основі Fe. 

Як можна побачити з таблиці 3.5, сплави S-7/12 та S-7/13 відрізняються серед 

інших кращою термічною стійкістю, що підтверджується уже двома величинами, 

які використовують для її характеристики.  

Ще одним із параметрів, що характеризує процес кристалізації, є енергія 

активації процесу кристалізації, ЕА. Зазвичай цю енергію визначають з 

використанням так званого методу Кіссінджера [92, 93]. Відповідно цьому методу 

ЕА визначають за рівнянням: 

С
RT

E

T

V

P

А

P

H +=)ln(
2 ,             (3.2) 

де VH – швидкість нагрівання, ТP – температура піку, R – газова постійна, С – 

константа.  

Таблиця 3.5 

Температури Кюрі TC та параметри, що визначають термічну стабільність 

(VH =20 K/хв.) аморфних сплавів Fe−B−P−Nb−Cr. 

Сплав TC, К TG, К TX1, К TP1, К TX2, К TP2, К TL, К TX1/TL ΔT, K 

S-3 502 - 713 722 826 832 1424 0,500 - 

S-2 578 - 764 766 - - 1400 0,546 - 

S-7/12 577 742 770 772 - - 1402 0,549 28 

S-7/13 561 750 794 795 - - 1387 0,572 44 

 

Для того, щоб мати змогу визначити енергії активацію, були проведені 

вимірювання при різних швидкостях нагрівання. У випадку ДСК – це 5, 10, 20 та 

40 К/хв, а у випадку R(T) – це 13, 16, 20, 25, 27 та 39 К/хв. 

Кіссінджеровські залежності для досліджуваних сплавів, побудовані за 

максимумами тепловиділення на калориметричних кривих приведені на рис.3.13,а 

із температурних залежностей електричного опору R(T) (результати 
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резистометричних досліджень приведені далі) показані на рис.3.13,б. Самі 

значення енергій активації наведені в табл.3.6. 

Таблиця 3.6 

Енергії активації початку кристалізації для сплавів системи  Fe-B-P-Nb-Cr. 

Сплав EA1 ДСК, кДж/моль EA2 ДСК, кДж/моль EA R(T), кДж/моль 

S-3 378 ± 7 689 ± 31 345±29 

S-2 552,3 ± 0,3 - 445±32 

S-7/12 557 ± 18 - 475±27 

S-7/13 546 ± 2 - 524±22 

 

 

Рис. 3.13 Графіки Кіссінджера для енергій активації початку кристалізації 

отримані (а) із калориметричних кривих та (б) із температурних залежностей 

електроопору. 

 

Як видно, енергії активації, визначених з ДСК досліджень, EA ДСК, та 

визначених із залежностей R(T), EA R(T), відрізняються між собою. З наведених 

даних досить чітко видно, що найнижче значення ЕА одержано для сплаву S-3 – 

сплаву з найменшим вмістом бору, що характеризується двома стадіями 

кристалізації і EA, одержані двома методами для цього сплаву, досить близькі між 

собою (з урахуванням похибок). Для інших величин ЕА має місце досить велика 

різниця між EA ДСК та EA R(T). Крім того, На для залежності EA R(T) від вмісту бору 

0,00120 0,00125 0,00130 0,00135 0,00140 0,00145

115

120

125

130

 S-2  S-3 (1)  S-3(2)  S-7/12  S-7/13

-R
ln

(V
H
/T

P
2
)

1/TP, K-1

(a)

 

0,00125 0,00130 0,00135 0,00140
112

114

116

118

120

122

124

(б)

 S-2  S-3  S-7/12  S-7/13

-R
ln

(V
H
/T

2
)

1/TP, K-1
 



88 

(рис.3.14) спостерігається досить чітка лінійна залежність. В той час як для сплавів 

S-2, S-7/12 та S-7/13 отримано практично близькі величини EA ДСК. 

Одержані результати можна пояснити досить просто. Відповідно результатам 

дифракційних досліджень процес кристалізації сплаву S-3 відбувається у дві стадії. 

На першій стадії має місце утворення твердого розчину -Fe(В).  

В цьому випадку сигнал ДСК буде визначатися за рівнянням:  

dT

dx
HH Fe

Fe = ,              (3.3) 

де НFe – певний параметр, що характеризує тепловий ефект утворення -Fe(В) в 

аморфній фазі, xFe – доля утвореної фази заліза. Таким чином, максимум сигналу 

ДСК буде визначатися максимумом швидкості перетворення dxFe/dT. 
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Рис. 3.14 Залежність енергії активації початку кристалізації EA від CB. 
  

У випадку, коли досліджується електроопір, то в граничному випадку 

послідовного з‘єднання провідників одержимо:  

)1( FeAFeFe xx −+= ,                                           (3.4) 

де =1/ питома (або загальна) провідність, Fe=1/Fe та А=1/А питомі провідності 

твердого розчину та аморфної фази, відповідно. 
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В цьому випадку d/dT буде визначатися також лише dxFe/dT. Наближено це 

буде справедливим і для електроопору. 

Таким чином, енергії активації, визначені обома методами, виявились досить 

близькими. 

У випадку трьох інших сплавів, процес кристалізації буде визначатися 

одночасним (або досить мало рознесеним по температурній шкалі) утворенням 

двох кристалічних фаз: -Fe(В) та Fe3B0,82P0,16. В цьому випадку вміст кристалічних 

фаз хК буде містити дві складові: xFe та xFe(В,Р). Тоді сигнал ДСК буде рівним: 

dT

dx
H

dT

dx
HH

BPFe

BPFe
Fe

Fe

),(

),( += ,                            (3.5) 

де НFe та НFe(Р,В) – параметри, що характеризують тепловий ефект утворення двох 

кристалічних фаз. 

Цілком зрозуміло, що положення максимуму в цьому випадку буде 

визначатися як швидкостями утворення двох кристалічних фаз, так і НFe та 

НFe(Р,В). 

Аналогічно для провідності можемо записати: 

)1( ),(),(),( PBFeFeAPBFePBFeFeFe xxxx −−++= .                 (3.6) 

В тому випадку, коли кристалічна фаза Fe(B,P) є слабкопровідна (або 

практично не провідна) Fe(Р,В)0 і (3.6) трансформується до вигляду: 

)1( ),( PBFeFeAFeFe xxx −−+= .                                  (3.7) 

Оскільки провідність Fe більша за провідність аморфної фази, то положення 

максимуму d/dT буде визначатися переважно dxFe/dT.  

На користь саме такого механізму є той факт, що резистивним методом не 

вдається визначити енергію активації другої стадії кристалізації сплаву S-3, хоча 

сам перехід досить чітко виявляється на залежностях R(T), оскільки температура 

кристалізації (температура максимуму d/dT) практично не залежна від швидкості 

нагрівання VH. Оскільки в цьому випадку утворюється фаза Fe(B,P), то зміни d/dT 

переважно будуть визначатися лише змінами фази -Fe(В) за рахунок утворення 

фази Fe(B,P). А ці зміни не є прямим наслідком кристалізації. 
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Таким чином, такий простий модельний розгляд дає просте пояснення 

відмінностей між енергіями активації, одержаних двома методами.  

Тоді постає питання: «Чому енергія активації ЕАДСК не залежна від вмісту 

бору?» Відповідь досить проста. Енергія активації другої стадії кристалізації 

сплаву S-3, визначена методом ДСК складає значення (689±31) кДж/моль, що 

значно більше за енергію активації першої стадії кристалізації. Оскільки друга 

стадія кристалізації цього сплаву пов‘язана з утворенням фази Fe3B0,82P0,16, то 

EA2 ДСК буде відповідати енергії активації лише цієї фази при конкретному, що 

визначений вмістом металоїдів, складом сплаву S-3. Очевидно, що по мірі 

збільшення вмісту металоїду (бору) відбувається зменшення енергії активації 

утворення саме цієї фази як за рахунок збільшення частоти утворення зародків, так 

і за рахунок більш інтенсивних дифузійних процесів (для росту кристалів при 

збільшенні вмісту металоїдів необхідні довжини дифузії будуть зменшуватися). 

Таким чином, сумарна енергія активації містить дві складові: складової, що зростає 

при збільшенні вмісту бору, яка визначається утворенням -Fe(В), та складової, що 

спадає при збільшенні вмісту бору, яка визначається утворенням фази Fe3B0,82P0,16. 

Як наслідок, результуюча енергія активації залишається практично не залежною 

від вмісту бору. 

В загальному, дослідженню кінетики кристалізації АМС присвячено багато 

робіт [87, 94, 95]. В [4] досліджено і систематизовано енергії активації цілого ряду 

АМС різних складів з використанням рівняння (3.2) при врахуванні чисельного 

значення С=ln(E/(k)), де  певна характеристика, що характеризує частоту 

процесу (пов‘язану з коливаннями атомів). Оцінка значення  для низки сплавів 

показує, що її зміни лежали в межах від 1022 до 1048 с-1, що значно більше ніж 

Дебаєвська частота Д1013 с-1. З урахування такого значення  та зважаючи на те, 

що в багатьох випадках для величини ЕA в літературі зустрічається значення, яке 

може відрізнятися в декілька раз для одного й того ж АМС, було зроблено висновок 

про те, що метод Кіссінджера не може бути використаний для аналізу кінетики 

кристалізації. В цій роботі вважається, що причиною цього є спектр енергій 

активації, який поступово перетворюється з релаксаційного до кристалізаційного 



91 

механізму. Досить часто аналіз результатів проводиться з використанням змінних, 

під час кристалізації, кінетичних параметрів [96, 97]. Наявні роботи в яких процес 

кристалізації досліджувався одночасно двома методами [96, 97]. Хоча і різниця 

енергій активацій, одержаних різними методами, і відмічається, проте саме факт 

закономірних відмінностей між енергіями активації кристалізаційних процесів 

виявлений вперше. Обумовлено це, скоріш за все, досить великим опором фази 

Fe3B0,82P0,16. Саме це дає можливість визначити відокремлено енергію активації 

кристалізації -Fe(B). І як виявилось, саме ця енергія активації правильно 

відображає термічну стабільність сплавів при збільшенні вмісту в них бору. 

Одержані особливості кристалізації дозволяють схематично зобразити 

діаграму стану сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr від вмісту в них бору (рис.3.15). 

Оскільки у сплаві S-7/13 енергії активації процесу кристалізації виявились досить 

близьким, а сам процес відбувається в одну стадію, то саме цей склад АМС можна 

вважати евтектичним. Слід сказати, що зображена на рис.3.15 діаграма відповідає 

постійній швидкості нагрівання і постійному вмісту у сплаві інших компонентів 

(P-Nb-Cr). При збільшенні швидкості нагрівання ця діаграма буде зсунута вверх по 

шкалі температур. Щодо вмісту інших компонентів, то незначне їх варіювання у 

досліджених сплавах не дає можливості чітко виявити відповідний вплив. Єдине, 

можна припустити, оскільки 

монотонний характер залежності 

ТX1 від бору порушується для 

сплаву S-7/12 в якого вміст 

фосфору складає 10 ат.%, 

порівняно з 7 ат.% в інших 

сплавах, то, вочевидь, підвищення 

вмісту фосфору, як металоїду, 

повинно також збільшувати 

термічну стабільність дослідженої 

системи. 
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Рис. 3.15 Схематична діаграма стану 

сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr від вмісту 

бору. 
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3.4 Магнітні властивості аморфних сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr 

 

Вимірювання магнітних властивостей стрічок, а саме, дослідження кривих 

перемагнічування здійснювалося на тороїдальних осердях (методика детально 

описана у розділі 2, п. 2.3.2). 

На рис.3.16 [98], разом з калориметричними кривими, зображено залежність 

питомих втрат на перемагнічування від температури ізохронного відпаду. 

Отримане покращення магнітних властивостей, а саме зменшення питомих втрат 

на перемагнічування, до початку кристалізації, можна пояснити релаксацією 

внутрішніх гартувальних напружень та перебудовою атомної структури стрічок 

[99]. 

Рис. 3.16 Калориметричні криві (VH=20 K/хв) та залежності питомих втрат в 

осердях Pcm від температури ізохронного відпалу ТA. Час відпалу становив 15 хв. 

На рис.3.17 зображена динаміка зміни петель перемагнічування сплавів. 

Досліджені сплави характеризуються подібною поведінкою при термообробці. 
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Оптимальна температура відпалу TAO оцінювалась за мінімальними питомими 

втратами в осерді. Результати досліджень показують, що збільшення температури 

відпалу до цього оптимального значення веде до зменшення динамічної 

коерцитивної сили та питомих втрат більш, ніж удвічі (табл.3.7, 3.8).  Виявлено, що 

значення ТAO є значно, а саме, приблизно на 100 К, нижчими за температури 

початку кристалізації. Для інших сплавів зі схожим складом, ТAO зазвичай є досить 

близьким до температури початку кристалізації. Встановлений факт вказує на ще 

одну перевагу сплавів даного типу над іншими подібними аморфними сплавами. 

Подальше збільшення температури термообробки ТA призводить до  різкої зміни 

магнітних характеристик (погіршення), а саме, зростання НC та зменшення і 

досліджених сплавів. Така поведінка, беззаперечно, зумовлена наближенням 

температури ТО ТA до температури початку кристалізації ТX та розвитком 

кристалізаційних процесів у АМС. Це у свою чергу відображається на 

характеристиках та призводить, як до збільшення коерцитивної сили, так і до 

збільшення питомих втрат на перемагнічування. 

Таблиця 3.7 

Питомі втрати в осерді P10/400
*, P10/1000

* та початкова магнітна проникність μi для 

сплавів Fe-B-P-Nb-Cr відпалених при оптимальній температурі ТA та значення 

питомого електроопору ρ (*P10/400 та P10/1000 – питомі втрати в осерді з максимальною 

індукцією при 1 Тл та частотах перемагнічування 400 та 1000 Гц, відповідно).  

 

Сплав 
ТAO, К 

(tA=15хв) 

P10/400, 

Вт/кг 

P10/1000, 

Вт/кг 

μi 

(f=10кГц) 

μi 

(f=50кГц) 

μi 

(f=100кГц) 

ρ, 

мкОм·см 

S-3 620 1,78 5,14 4900 4800 4600 189 

S-2 670 1,38 4,42 7300 7300 6100 172 

S-7/12 670 1,22 4 7200 6700 6200 179 

S-7/13 750 1,39 4,91 7800 7600 7000 188 
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Рис. 3.17 Петлі перемагнічування для вихідних зразків та при різних режимах 

термообробки (відповідні підписи та режими ТО приведені на рисунках). 

 

На рис.3.18 приведене порівняння досліджуваних сплавів Fe-B-P-Nb-Cr з 

типовим представником класу «FINEMET», промисловим аморфно-кристалічним 

сплавом 11-N (Fe73B7Si16Nb3Cu1), досліджений нами у [34], та який 

використовується для виготовлення магнітопроводів, які працюють на середніх та 

високих частотах. Як видно, досліджувані сплави демонструють, суттєво вищі 

значення максимальної індукції B8000 в полі 8 кА/м на частоті перемагнічування 

400 Гц. 
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Таблиця 3.8 

Коефіцієнт прямокутності Br/Bm, динамічна коерцитивна сила HC, питомі втрати в 

осерді P10/400, P10/1000 для сплавів Fe-B-P-Nb-Cr відпалених при температурі ТA. 

 

У роботі [100] було показано, на прикладі базових сплавів F-Nb-B, що 

магнітом’які характеристики сплавів, а саме, намагніченість насичення, магнітна 

проникність, залежать від вмісту Nb. У нашому випадку не спостерігалося певної 

чіткої залежності, що, швидше за все пов’язане з малим вмістом самого Nb та 

варіацією інших компонент, які також вливають на магнітні властивості. 

 

 

 

 
f=400 Гц 

Bm=1 Тл 

f=1000 Гц 

Bm=1 Тл 
f=400 Гц 

С
п

л
ав

 

TA, 

К 

tA, 

хв 
Br/Bm 

HC, 

А/м 

P10/400, 

Вт/кг 
Br/Bm 

HC, 

А/м 

P10/1000, 

Вт/кг 

Hmax, 

kA/м 

Bm, 

Тл 

S
-3

 

- - 0,46 23,2 7,28 0,48 27,7 14,1 - - 

620 10 0,39 9,06 1,78 0,41 11,5 5,14 8,16 1,29 

670 10 0,48 45,6 8,25 0,5 48,3 21,8 5,6 1,28 

S
-2

 

- - 0,65 27,2 5,68 0,66 19,7 14,23 4,3 1,33 

670 15 0,61 6,42 1,38 0,63 8,33 4,42 3 1,26 

710 20 0,62 9,08 1,7 0,64 10,74 5,39 10,04 1,33 

S
-7

/1
2

 - - 0,51 19,62 4,45 0,51 26,48 17,86 3,1 1 

670 15 0,65 5,45 1,22 0,67 7,12 4 3,1 1,26 

710 20 0,62 13,85 2,64 0,63 17,47 8,47 8,19 1,37 

S
-7

/1
3

 - - 0,45 19,33 4,11 0,46 22,6 9,53 4 1 

670 15 0,57 7,2 1,62 0,61 9,04 5,02 3 1,22 

750 15 0,56 6,3 1,39 0,6 9,48 4,91 8,17 1,23 
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Рис. 3.18 Частини кривих перемагнічування сплавів Fe-B-P-Nb-Cr відпалених при 

оптимальній температурі в полі 8 кА/м на частоті перемагнічування 400 Гц. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

 

1. Методом рентгенівської дифракції встановлено параметри структури 

аморфних сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr та визначено вплив на них вмісту 

бору та інших складових. Спостерігається зростання структурного 

розупорядкування у сплавах зі збільшенні вмісту бору, що проявляється у 

розширенні першого дифракційного гало та збільшення середнього 

координаційного числа першої координаційної сфери, та є наслідком 

розміщення бору в міжатомному просторі, утвореному атомами Fe. Інші 

структурні параметри визначаються не лише вмістом бору, а й умовами 

гартування сплаву та незначними варіаціями вмісту інших складових. Серед 

досліджених сплавів даної групи, S-3 характеризується вищим рівнем 

впорядкованості. 

2. Використовуючи метод  рентгенівської малокутової дифрактометрії показано 

наявність неоднорідностей у сплавах нанометрового розміру. Утворення 

такого роду неоднорідностей або пов‘язано з процесами нанокристалізації, 

що виявлена у цих сплавах, та/або вони є простим наслідком утворення 

нанокристалічних включень у цих сплавах. Встановлено, що після термічної 

обробки змінюється характер розподілу за розмірами, суттєво зростає 

кількість неоднорідностей з радіусом 1-2 нм, а кількість неоднорідностей з 

більшим розміром зменшується.  

3. Виявлено, що енергій активації початку кристалізації EA, отримані різними 

методами дещо відрізняються. Обґрунтовано відмінність EA, визначених 

методами ДСК та резистометрії, як наслідок селективної чутливості кожного 

методу до вмісту та типу кристалічних фаз. 

4. На основі порівняння енергій активації одержаних двома методами, та з 

урахуванням дифракційних досліджень, встановлено, що процес кристалізації 

аморфних сплавів Fe-B-P-Nb-Cr відбувається  у дві стадії, починається з 

утворенням кристалів α-Fe з подальшим утворенням Fe3B0,82P0,16 з енергіями 

активації, типовими для АМС на основі заліза. Запропонована фазова 
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діаграма сплавів від вмісту бору у сплавах, що розглядає процес кристалізації 

як псевдо-одностадійний процес кристалізації доевтектоїдних сплавів різниця 

між температурою першої та другої стадіями кристалізацій досить мала. 

5. Дослідження зразків сплавів Fe-B-P-Nb-Cr за СЕМ високої роздільної 

здатності, були виявлені сферичні нанорозмірні утворення (пагорби) на 

вільній поверхні стрічок після ТО. Висунуто припущення стосовно природи 

даних утворень: вони можуть були спричинені дією сил поверхневого натягу 

та/або сегрегацією на поверхні оксигену та гідрогену з утворенням на 

поверхні H3BO3, наявність якого підтверджена рентгеноструктурним 

аналізом. СЕМ зображення сколів демонструють, що сплави в початковому 

стані характеризуються «венозною структурою», що вказує на переважно 

пластичну природу руйнування. Після термічної обробки спостерігається 

шарувата наноструктура рельєфу поверхні сколу, яка декорує потік під час 

руйнування стрічки з пониженням характеристичних поперечних розмірів. 

6. Визначено оптимальні температури термообробки ТAO стрічок аморфних 

металевих сплавів Fe-B-P-Nb-Cr, при яких цих відбувається максимальне 

покращення магнітних властивостей. Після ТО при оптимальних 

температурах сплави демонструють гарні магнітом’які властивості, високу 

намагніченість насичення BS до 1,37 Тл, високі значення початкової магнітної 

проникності μi до 7800 од., низькі значення динамічної  коерцитивної сили та 

малі питомі втрати на перемагнічування: P10/1000  5 Вт/кг та P10/400  1,5 Вт/кг. 

Виявлено, що значення ТAO є значно (близько 100 К) нижчими за температури 

початку кристалізації. Оскільки ТAO для інших сплавів за звичай досить 

близьке до температури початку кристалізації, тож встановлений факт 

визначає ще одну з переваг, які мають сплави цього типу.  
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РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ АМС ТИПУ «SENNTIX» ТА 

У ДЕЯКИХ АМС НА ОСНОВІ КОБАЛЬТУ ТА ЗАЛІЗА 

 

4.1. Кластери та їх роль у визначенні властивостей АМС 

 

На сьогодні, досить добре встановлено, багато експериментальних 

результатів по дослідженню атомної будови АМС можуть бути пояснені в рамках 

уявлень про існування структурних і концентраційних неоднорідностей та 

утворення атомних угрупувань з різними типами пакування атомів. Полікластерна 

концепція будови аморфних твердих тіл, була розвинута досить давно О.С.Бакаєм 

[101-104], та знайшла подальший розвиток в роботах колективу під керівництвом 

О.В. Романової та О.Г. Ільїнського [60, 61, 67, 68], які показали наявність у АМС 

областей з різним топологічним та композиційним порядком. Встановлені 

особливості будови АМС, знайшли незалежне підтвердження при дослідженні 

різними методами [105-112]. Основна ідея такого підходу до опису структури 

полягає в тому, що структура АМС не являє собою статистично-однорідний 

розподіл складових елементів, а має цілі області з різним топологічним та хімічним 

впорядкуванням, основним складовими яких є різні за складом кластерні 

утворення. Слід нагадати, що поняття «кластер», яке використовується для опису 

структури аморфних матеріалів відрізняється від «енциклопедичного» визначення 

цього поняття [113]. Відмітимо також ту обставину, що подібна атомна структура 

спостерігається і для розплавів системи Fe-B [114-116] та АМС Fe-Si-B [117-119].  

Навіть у таких, на перший погляд простих і добре вивчених сплавах Ni
100-x

P
x
, 

магнітні властивості вдається пояснити з точки зору існування магнітних 

неоднорідностей (кластерів), що існують в парамагнітній матриці [120], яка сама є 

парамагнетиком Паулi. Залежно від розміру таких кластерів та їх концентрації і 

визначаються магнiтнi властивості сплавів Ni-P. Наявність такого роду кластерів 

була встановлена не лише в АМС Ni-P [121], але і в Ni-B [122] та Ni-P-B [123]. 

Оскільки в АМС локальне оточення атомів Ni може бути різним, тобто 

характеризується певним розподілом, кластери зберігаються і при концентраціях, 
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при яких кристалічні аналоги виявляють чистий парамагнетизм. Такі гігантські 

моменти, взаємодіючи між собою, викликають в деяких випадках зростання 

температури магнітного впорядкування АМС у порівнянні з їх кристалічними 

аналогами [124, 125]. 

Аналіз параметрів ближнього порядку (БП) багатокомпонентних АМС та 

зіставлення результатів із структурними особливостями бінарних АМС [67] вказує 

на те, що вони мають ще складнішу мікронеоднорідну будову [126-132]. Хоча 

характер БП і в багатокомпонентних АМС близький до того, що має місце в 

кристалічних фазах, але розміщення тієї чи іншої складової є не випадковим, а 

диктується силами хімічної взаємодії переважно між атомами ПМ та М, що 

призводить до утворень кластерних угрупувань, в яких кожна з компонент займає 

місця, які є найбільш енергетично вигідними внаслідок таких взаємодій. 

Важливий внесок у розвиток понять кластерних неоднорідностей було 

зроблено і на кафедрі фізики металів фізичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, основні концепції яких 

знайшли у докторських дисертаціях [54, 133] та цитованих у них роботах. Як було 

показано, такі кластерні утворення досить часто хоча і не визначають загальні 

властивості, але можуть пояснити деякі особливості поведінки фізичних 

параметрів.  

Для прикладу, легування АМС на основі заліза такими елементами як Cr, Mn, 

V та іншими, призводить до зменшення магнітного моменту, що є наслідком 

утворення кластерів на основі легуючого компоненту, що пов‘язаний 

антиферомагнітною взаємодією з моментами заліза [134, 135]. В [133] обґрунтовано 

існування кластерних структур, зв‘язаних з атомом домішки, зі знакозмінною 

обмінною взаємодією, а в [54], на основі систематизації температурних 

залежностей електроопору показано, що практично у всіх досліджених та 

аналізованих АМС, в яких існує такий характер обмінної взаємодії, виявляється 

локалізаційна добавка. 

Нижче, на основі концепцій, викладених в [54, 133], розглядаються 

електричні та магнітні властивості АМС типу «SENNTIX» та деяких АМС на 
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основі кобальту та заліза для подальшого підтвердження таких положень та їх 

розвитку. 

 

4.2. Магнітні та електричні властивості сплавів типу «SENNTIX» 

 

4.2.1. Температурні залежності магнітної сприйнятливості сплавів 

системи Fe-B-P-Nb-Cr 

Отримані за методикою, описаною у п.2.3.4, експериментальні залежності 

МС (Т) для вихідних та відпалених сплавів Fe-B-P-Nb-Cr, приведені на рис.4.1: 

Fe82,5B8P7Nb1,5Cr1 (S-3) – (а), Fe78B10P10Nb1Cr1 (S-2) – (б), Fe79B12P7Nb1Cr1 (S-7/12) – 

(в) та Fe77B13P7Nb2Cr1 (S-7/13) – (г). На цих же рисунках зображені і відповідні 

залежності (Т) відпалених при оптимальних температурах (див. Розділ ІІІ) зразків. 

В цілому, отримані експериментальні криві (Т) є типовими для аморфних 

феромагнетиків з температурою Кюрі, що нижче температури кристалізації, але 

вище кімнатної температури. Як видно з рисунків, зі збільшенням температури 

значення  зменшується, що відповідає зменшенню намагніченості насичення за 

рахунок температури. Поступово характер зменшення (Т) змінюється, що 

відповідає переходу зі зразків з феромагнітного в парамагнітний стан. При 

подальшому збільшення Т має місце зростання , обумовлене кристалізацією 

аморфних зразків. (Т) закристалізованих зразків відповідає поведінці 

феромагнітного матеріалу (залежності позначені світлими кружками на вставках). 

В цілому залежності виявилися подібними для всіх досліджених зразків, що 

є цілком очевидним, зваживши на їх близький склад, а зміни при відпалах 

виявились також не значними, особливо в парамагнітній області поблизу 

температури кристалізації, TX. Потрібно відмітити, що значення TX з 

термомагнітних кривих узгоджується зі значеннями TX, одержаних із ДСК та 

резистивних вимірювань з урахуванням відмінностей TX при різних швидкостях 

вимірювань та особливостей кожної з методик. 
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В парамагнітній області (Т) феромагнітних металів повинна слідувати 

узагальненому закону Кюрі-Вейсса: 

𝜒 = 𝜒0 +
𝑁𝐴𝜇2

3𝑘𝐵(𝑇−𝛩)
= 𝜒0 +

С

(𝑇−𝛩)
,                                          (4.1) 
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Рис.4.1. Залежності МС (Т) для вихідних (чорні квадрати) та відпалених (білі 

квадрати) сплавів Fe-B-P-Nb-Cr:) Fe82,5B8P7Nb1,5Cr1 (S-3) – (а), Fe78B10P10Nb1Cr1 (S-2– 

(б), Fe79B12P7Nb1Cr1 (S-7/12) – (в) та Fe77B13P7Nb2Cr1 (S-7/13) – (г). Залежності, 

позначені світлими кружками – залежність (Т) закристалізованого вихідного сплаву 

(одержано при охолодженні). На вставках: залежність 1/ від Т цих сплавів. 
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де 0 – температурно-незалежний внесок в ,  – локалізований магнітний момент 

на атом сплаву (у магнетонах Бора),  – парамагнітна температура Кюрі, NA та kB – 

число Авогадро та стала Больцмана, відповідно.  

При малому 0 вираз (4.1) передбачає лінійну парамагнітну область в 

координатах 1/ від Т.  Аналіз експериментальних кривих в таких координатах 

(1/ від Т) і показує наявність протяжної лінійної області (показано на вставках до 

рисунків), що однозначно вказує на перехід в парамагнітний стан з малою 

величиною 0. Апроксимація цією лінійної області дала можливість визначити 

локалізований магнітний момент  та температуру Кюрі Θ сплавів.  

Відповідні значення  та Θ представлені для вихідних та відпалених сплавів 

представлені у таблиці 4.1. В цій же таблиці наведено і феромагнітну температуру 

Кюрі Θf, що визначається графічно з експериментальних кривих [136]. Різниця між 

Θ та Θf цілком закономірна, оскільки це різні (хоча і пов‘язані) параметри 

Таблиця 4.1 

Отримані в результаті аналізу термомагнітних кривих вихідних (П) та відпалених 

(В) сплавів температури Кюрі (Θ – парамагнітна, Θf – феромагнітна, ТС – 

визначена методом ДСК), Θ=Θf−ТС різниця між температурою Кюрі 

(феромагнітною) та температурою ТС, визначену методом ДСК, локалізований 

магнітний момент μ сплаву та перераховані магнітні моменти на атом 

перехідного металу (μПМ), атоми Fe та Cr (μFeCr) та атом Fe (μFe). 

Сплав Стан Θ, К Θf, К ТС, К Θ, К μ, 
B

 μПМ, 
B

 μFeCr, B
 μFe, B

 

S-3 
П 525 546 502 44 1.77 1,93 1,95 1,96 

В 524 541 -  1,79 1,94 1,96 1,97 

S-2 
П 604 621 578 43 2.03 2,26 2,27 2,29 

В 622 628 -  2,40 2,68 2,70 2,72 

S-7/12 
П 617 621 577 44 2.21 2,48 2,49 2,51 

В 622 628 -  2,29 2,54 2,56 2,58 

S-7/13 
П 610 607 561 46 2.41 2,72 2,75 2,77 

В 621 618 -  2,29 2,56 2,59 2,61 
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магнітного переходу. Зокрема, парамагнітна температура Кюрі Θ визначає деяку 

усереднену обмінну взаємодію, а Θf – певну степінь магнітного перетворення (коли 

феромагнітна фаза зникає). Що стосується ТC, то вона визначається 

калориметричними ефектами (максимум теплового ефекту). Але, слід відмітити, 

що різниця Θ=Θf−ТС є практично однаковою (з урахуванням експериментальних 

похибок) для всіх сплавів. Аналізувати ці відмінності детально ми не будемо, а 

розглянемо лише апроксимаційні параметри, тобто  та Θ. 

Залежності Θ та  від вмісту Fe та В зображені на рис.4.2. Як видно, ці 

залежності певним чином є інверсні один до другого. Це й не дивно, оскільки 

  

а б 

  

в г 

Рис.4.2. Залежності температури Кюрі (c – парамагнітної та f – феромагнітної) 

(а,б) та локалізованого магнітного моменту  (в,г) від вмісту Fe (а,в) та B (б,г) для 

вихідних (чорні значки) та відпалених (світлі значки) сплавів.  
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концентраційні зміни сплавів відбуваються за рахунок змін вмісту заліза та бору 

(збільшення вмісту одного призводить до зменшення вмісту другого). Вміст Cr є не 

змінним, а зміни вмісту Nb та Р досить не значні, тому аналіз будемо проводити, 

перш за все з урахуванням цих концентраційних особливостей. 

Як видно, температура Кюрі (як парамагнітна, так і феромагнітна) для сплаву 

S-3 є найнижчою, порівняно з трьома іншими сплавами. Оскільки відповідно 

діаграми, побудованої при розгляді кристалізаційних процесів, цей сплав найбільш 

віддалений від точки евтектики. Саме ця особливість і відображається на 

температурі Кюрі.  

У роботі [13] показано, на прикладі сплаву Fe100-xBx, що температура Кюрі 

АМС Fe-В зростає при збільшенні вмісту бору, оскільки атоми В сприяють 

утворенню локального оточення магнітоактивних атомів з координаційним 

числом, близьким до 8 [137], яке є характерним для ФМ фази заліза, на відміну від 

АФМ взаємодій між атомами Fe, з якими пов’язане зменшення ТС аморфних 

сплавів. Проте, у досліджених сплавах хоча і має місце скачко подібне зростання 

ТС при збільшенні концентрації бору з 8 до 10 ат.%, але подальше зростання вмісту 

бору не змінює, і навіть дещо знижує ТС. Тому причини змін температури Кюрі цих 

сплаві інші, ніж у системі Fe-В.  

Не може внести ці зміни і наявність фосфору у системі, оскільки система Fe-

Р-В досліджувалась давно. Для прикладу, в [117] досліджено системи Fe100-хВх, 

Fe100-хРх, Fe80В20-хМх, і Fe80Р20-хМх, де М=С, Si, P і Ge. ТC у цих сплавах є монотонною 

функцією х. Тому найбільш ймовірно, що скачко подібна зміна температура Кюрі 

викликана впливом легувальних домішок, що разом з зі складом металоїдів 

поблизу евтектики і призводить до відповідних змін у ТC. 

На відміну від температури Кюрі, залежність  від х, як бору, так і заліза, є 

більш-менш монотонною (особливо для відпалених зразків) функцією. Певне 

порушення монотонності має місце для  не відпаленого сплаву S-2, що однозначно 

можна віднести до підвищеного вмісту фосфору (10 ат.%), порівняно з іншими 

сплавами (7 ат.%). 
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За методикою з [133] та [138], проведемо оцінку кількості атомів, що 

входитимуть до кластерів. Для системи з декількома типами атомів з різними 

парамагнітними моментами і, сумарний парамагнітний момент буде визначатися 

рівнянням: 

μ2 = ∑ Ciμi
2

i  ,                                                    (4.2) 

де Сі – атомний вміст і-го компоненту. Відомо, що атоми металоїдів не можуть 

нести локалізованого магнітного моменту через те, що d-стани у них вільні. В 

цьому випадку, середній атомний магнітний момент на атом перехідного металу, 

ПМ, буде складати: 

μПМ = μ/√CПМ,                                                     (4.3) 

де СПМ – сумарна атомна концентрація атомів перехідних металів. Ніобій 

характеризується парамагнітною поведінкою  з магнітним моментом атома Nb=0 

[5], тож можна вважати, що ніобій не робитиме внеску в сумарний магнітний 

момент [136]. В цьому випадку, значення сумарного магнітного моменту 

досліджених АМС будуть визначатися лише атомами Fe та Cr, отже: 

μ2 = ∑ Ciμi
2 =i  CFeμFe

2 + CCrμCr
2                                       (4.4) 

Тут СFe, CCr – вміст Fe, Cr, а Fe, Cr – локалізовані магнітні моменти цих 

атомів. Розраховані  за  рівнянням (4.4)  значення  магнітних моментів виявилися 

помітно нижчими за експериментальні, а саме 1,93-2μB, в залежності від сплаву.  Це 

можна пояснити тим, що атоми заліза, разом із найближчим оточенням, ініціюють 

утворення магнітних комплекси з паралельною орієнтацією магнітних моментів 

атомів. У магнітному відношенні такі комплекси поводитимуть себе як 

суперпарамагнітні частинки з великим магнітним моментом. Тому у даному 

випадку рівняння (4.4) не в змозі описати одержані експериментально значення μ. 

Така ситуація вказує на те, що атом Cr блокує парамагнітні моменти частини 

сусідніх атомів заліза завдяки утворенню АФМ кластерів , завдяки чому частина 

останніх виключаються з феромагнетизму. 
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У такому випадку, у [133] показано, що для малого вмісту ПМ, вираз (4.4) 

можна переписати у вигляді: 

μ2 =  (CFe − nCCr)μFe
2                                                 (4.5) 

За експериментальними значеннями магнітного моменту, оцінимо значення 

n, яке становитиме ~3-5, в залежності від сплаву. Для S-3 це ~5, для S-2 та S-7/12 

це ~4, та для S-7/13 це ~3. Можна сказати, що атоми хрому блокують локалізовані 

магнітні моменти ~3-5 сусідніх атомів заліза. Вплив легуючої домішки Cr можна 

пов'язати з досить сильною АФМ обмінною взаємодією між сусідніми атомами Cr 

та Fe. У результаті утворюються АФМ кластери, які залишаються стабільними в 

експериментальній температурній області (ТС<T<TХ), про що свідчить 

справедливість закону Кюрі-Вейсса (4.1) аж до температури початку кристалізації. 

 

4.2.2 Електричні властивості аморфних сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr 

 

Як уже було сказано у п.1.6, дослідження електротранспортних властивостей, 

зокрема, електричного опору, є ефективним методом визначення процесів, що 

відбуваються в аморфних сплавах. Протягом останніх десятиліть накопився 

великий об'єм експериментальних даних про електроопір АМС різного типу. 

Проте, на сьогодні існує ціла низка проблем у цьому питанні. 

Отже, необхідно дати теоретичне пояснення особливостям поведінки R(Т)  у 

АМС. Існує по меншій мірі три основних підходи до пояснення особливостей 

поведінки R(Т), що спостерігається в дослідах. Це природнє розширення теорії 

Займана для опору простих рідких металів (дифракційна модель), структурний 

аналог ефекту Кондо та модель когерентного розсіяння. 

У [54, 139] було показано, що температурна залежність електроопору буде 

визначатися механізмом Фабера-Займана лише для нелегованих АМС на основі 

заліза та при легуванні їх елементами, розміщеними праворуч від нього в періодичній 

системі елементів. При легуванні АМС на основі заліза перехідними металами, 

розміщеними ліворуч від Fe в періодичній системі елементів, температурна 

залежність електричного опору буде слідувати механізму Фабера-Займана лише при 



108 

температурах вищих за температуру Дебая або температуру Кюрі. Нелінійний 

характер температурної залежності електричного опору при температурах, нижчих 

за ці характеристичні температури, є наслідком додаткового внеску, температурна 

залежність якого пропорційна Т1/2. У [54] доведено, що причиною появи такого 

внеску є ефекти слабкої локалізації, яка має місце в кластерних структурах, 

утворених навколо атомів домішки. Така локалізація виникає лише при сильному 

розупорядкуванні структури кластера, що мінімізує довжину пружного розсіювання 

електронів провідності, та за умови досить великої довжини непружного 

розсіювання, що можливо лише при низькій локальній густині d-електронів. При 

зростанні останньої за рахунок теплового розмиття електронного спектру або 

завдяки перерозподілу електронної густини, що має місце вище температури Кюрі, 

локалізація зникає. Ефекти електрон-електронної взаємодії хоча і можуть 

обумовлювати пропорційність додаткового внеску Т1/2, однак при високих 

температурах їх прояв малоймовірний. Ці ефекти визначають температурну 

залежність електричного опору лише при низьких температурах. 

Так, як, на даний час, у доступній літературі нами не було знайдено 

інформації стосовно досліджень електричних властивостей, а саме температурної 

поведінки електроопору, для сплавів типу «SENNTIX», тож порівнюватимемо 

отримані результати з наявними та систематизованими у [54, 55, 58, 139] даними 

для АМС інших типів. 

На рис.4.3,а зображено температурні залежності електричного опору, 

нормованого на його значення при Т=300К, одержаному в температурному 

інтервалі 77-850 К, а на рис.4.3,б ці ж залежності зображені в більш вузькому 

температурному інтервалі вимірювань: 77-350 К [140]. Загальні особливості, які 

можна виділити на цих залежностях, є типовими для більшості АМС, а саме:  

1) зміни електроопору в аморфному стані незначні, близько 3% у всьому 

інтервалі стабільності цього стану; 

2) при деякій температурі ТX, величина якої залежить від швидкості 

нагрівання, має місце різке зменшення електроопору на 5-10% в досить вузькому 

температурному інтервалі. Таке зменшення R(Т) є наслідком розвитку 
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кристалізаційних процесів, про що свідчить сильніша температурна залежність 

R(Т) при повній трансформації аморфної фази в кристалічну. Це підтверджується і 

результатами рентгенівських та калориметричних досліджень. Температура 

кристалізації сплавів, ТXM, визначена по максимальній швидкості зміни R(Т) при 

швидкості нагрівання VH13К/хв, наведена в таблиці 4.2. З цих даних видно, що 

сплав S-7/13 має найвищу температуру кристалізації, а отже характеризується 

найвищою термічною стабільністю порівняно з іншими дослідженими АМС.  

Загалом, термічна стабільність АМС має визначатися згідно усталеним критеріям 

як відносна температура кристалізації: ТXM/ТL,  де ТL – температура ліквідусу сплаву, 

що було зроблено у випадку калориметричних досліджень. 

На рис.4.3,б залежності R(Т) побудовано в температурному інтервалі 

77-350 К в більшому масштабі по осі електроопору. Як видно з рис.4.3,б, на 

залежностях r=R/R300 від Т для менш легованих АМС S-3 та S-7/12 виявляються не 

глибокі (для даного температурного інтервалу) мінімуми електроопору при 200 К 

та при 118 К, відповідно. Для двох інших сплавів, S-2 та S-7/13, подібні мінімуми 

не виявляються.  
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Рис. 4.3 Температурні залежності відносного електроопору для аморфних сплавів 

системи Fe-B-P-Nb-Cr при постійній швидкості нагрівання VH=13 K/хв. 
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В таблиці 4.2 наведено значення питомого електроопору 300 та 

температурний коефіцієнт опору (ТКО) 300 (=1/R·dR/dT), визначених при 

Т=300 К. Як відомо з літератури [4] та [5], АМС характеризуються надзвичайно 

високими значеннями питомого електроопору, який може перевищувати значення 

електроопору кристалічних аналогів у 2,5-3 рази. Широко застосовувані при 

виготовленні магнітопроводів трансформаторна сталь, пермалої та сплави на 

основі нікелю (супермалої), характеризуються значеннями питомого електроопору, 

котрі не перевищують значень 70 мкОмсм. У даному випадку, величини 300 

досліджуваних нами сплавів становлять 170-190 мкОмсм, що є досить високими, 

навіть порівняно з типовими значеннями питомого опору більшості АМС на основі 

заліза, а саме 100-150 мкОмсм [17, 20]. Високі значення опору АМС призводять до 

зменшення вихрових струмів, які визначають високочастотні втрати при 

перемагнічуванні Pвихр~1/. 

З отриманих даних також слідує, що 300 для всіх досліджених сплавів є 

меншим, ніж 10-4 К-1, що є меншими, порівняно з типовими значеннями ТКО 

більшості АМС на основі заліза (більше ніж 10-4 К-1). Це також досить важливий 

чинник, оскільки малі величини ТКО обумовлюють і малу зміну питомого опору, 

а, відповідно, призводять до зниження флуктуацій параметрів магнітопроводів в 

процесі експлуатації. 

Таблиця 4.2  

Значення питомого електроопору, значення ТКО α та кількість Zd d-електронів на 

атом для сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr.  Zd = ∑ yi (Zdi - ZdFe) , Zdi – кількість d-

електронів в зовнішній оболонці, а уі – вміст і-го легуючого компонента 

Сплав Тхm, К ρ, мкОм·см 
α300, 

10-4·K-1 

α700, 

10-4·K-1 
Zd, ел./ат. Zd, ел./ат. 

S-3 721 189 0,27 1,72 5,06 -0,04 

S-2 764 172 0,77 1,77 4,77 -0,03 

S-7/12 774 179 0,72 1,92 4,84 -0,03 

S-7/13 794 188 0,44 1,33 4,75 -0,05 
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Добре відомо, що між  та  аморфних сплавів існує певна кореляційна 

залежність, що має назву кореляції Муїджі. Тому для порівняння одержаних 

величин зі значеннями електроопору інших систем нами було використано таку 

кореляційну залежність з [55], що встановлена для цілої низки АМС. Ця 

кореляційна залежність  зображена на рис.4.4, а значення 300 та 300 для 

досліджених сплавів Fe-B-P-Nb-Cr на ній зображено червоним кольором. Для 

побудови кореляційної залежності в [55] використано дані не тільки для аморфних 

сплавів на основі заліза, але й АМС на основі Со, TiNiCuPSi, NiPdP, 

Cu53,44Zr44,31Nb2,25. Отже, результати досліджень АМС типу «SENNTIX» досить 

добре вкладаються в загальну кореляційну залежність і знаходяться в області, 

поблизу зміни значення ТКО, а отже всі механізми, що обумовлюють явища 

електропереносу в досліджених сплавах є типовими для АМС і переважно 

визначаються особливостями електронної структури. 

В [55] також встановлено, що для аморфних сплавів на основі заліза з 

металоїдними групами B або B-Si та деяких АМС з металоїдними групами B-Si-С 

та Р-Si-С, виявляється ще одна кореляційна особливість, що визначається типом 

  

Рис. 4.4 Кореляція Муїджі з [64] 

(відповідні позначення наведені в [64]) та 

положення на цій кореляції значень 300 

та 300 для досліджених АМС 

Fe-B-P-Nb-Cr. 

Рис. 4.5 Кореляція між ТКО, , та Zd та з 

[55] (відповідні позначення, наведені в 

[55], та положення на цій кореляційній 

кривій  значень для досліджених АМС 

Fe-B-P-Nb-Cr. 
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легуючої металічної домішки. Така кореляційна залежність полягає в тому, що для 

цілої низки АМС на основі заліза існує певна універсальна залежність між ТКО та 

зміною кількості d-електронів на атом при легуванні АМС на основі Fe

 −= )( dFediid ZZyZ  (тут, Zdi – кількість d-електронів в зовнішній оболонці, а уі – вміст 

і-го легуючого компонента).Значення Zd для сплавів Fe-B-P-Nb-Cr наведено в 

таблиці 4.2. При його розрахунку приймалось, що ZdCr=5, а ZdNb=4. Кореляційна 

залежність між Zd та  [55] зображена на рис.4.5, а місце на ній результатів для 

АМС Fe-B-P-Nb-Cr зображено червоними значками. Як видно, одержані ТКО 

досить добре вкладаються на загальну кореляційну криву і знаходяться поблизу 

мінімуму ТКО.  

Для багатьох АМС поблизу цього мінімуму на фоні малих загальних 

температурних змін виявляється мінімум електроопору при порівняно високих Т 

[55, 58]. Тому власне наявність мінімуму на залежностях R(T) АМС S-3 та S-7/12 

вказує на спільні механізми виникнення такого мінімуму з іншими аморфними 

сплавами на основі Fe.  

Одна з причин виникнення такого мінімуму електроопору в [58] та цілої 

низки ряду більш ранніх робіт [141-143] відноситься до суттєвого внеску ефектів 

слабкої локалізації [58, 144, 145] на фоні внесків, обумовлених невпорядкованістю 

структури. В цьому випадку температурна залежність електроопору може бути 

подана у вигляді: 

R(T)=a+bT-cT1/2,                                                    (4.6) 

де лінійна по Т складова може бути пояснена з точки зору, наприклад, моделі 

Фабера-Займана у випадку Т>Д/2 (де Д – температура Дебая) [146-148], в той час 

як від‘ємна Т1/2 складова виникає внаслідок ефектів слабкої локалізації.  При умові, 

що значення b є малим, що справедливо у нашому випадку, наявність від‘ємної 

складової (-cT1/2) і може призвести до виникнення мінімуму електроопору на 

залежностях R(T). На відміну від ефектів електрон-електронної взаємодії, що також 

дають подібний Т1/2 внесок, який суттєвий при досить низьких температурах, 

ефекти слабкої локалізації можуть існувати в матеріалі до досить значних Т (умови 

виникнення таких ефектів розглянуті в [58, 144]). 
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В такому випадку, зваживши на рівняння (4.6), похідна електроопору dr/dT 

матиме вигляд: 

dR/dT =b-cT -1/2.                                                  (4.7) 

З (4.7) слідує, що dR/dT повинна бути лінійною функцією від Т-1/2. 

На рис.4.6 зображені залежності dR/dT як аргумент від Т-1/2, обчислені з 

експериментальних залежностей R(T), в яких опущено температурний інтервал, що 

відповідає процесу кристалізації. Хоча і такі залежності характеризуються великою 

дисперсією, що цілком логічно через слабку температурну зміну електроопору, але 

досить чітко видно відмінності та спільні риси для різних складів.  На залежностях 

dr/dT від Т -1/2 у сплавах S-3 та S-7/12, в яких виявляється мінімум електроопору, 

при великих Т -1/2 (при низьких Т) видно область, яку можна вважати лінійною 

(рис.4.6,а). У сплавах S-2 та S-7/13 (рис.4.6,б) ця залежність залишається практично 

постійною до температур 500К. 

Така ж температурно-незалежна область після лінійного зростання dr/dT від 

Т-1/2 наявна, перш за все, на залежностях dR/dT від Т -1/2 у сплавах S-3 та S-7/12, в 

яких виявляється мінімум електроопору, при великих Т -1/2 (при низьких Т) видно 

область, яку можна вважати лінійною (рис.4.6,а). У сплавах  S-2 та S-7/13 (рис.4.6,б) 

ця залежність залишається практично постійною до температур 500 К. 

Аналогічна температурно-незалежна область після лінійного зростання 

dR/dT від Т-1/2 наявна і у сплавах S-3 та S-7/12. При вищих Т для всіх сплавів 
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Рис. 4.6 Залежність dR/dT від Т-1/2 для сплавів S-3 та S-7/12 (а), S-2 та S-7/13 (б). 
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характерним є зростання похідної dR/dT з температурою. Хоча ця температурна 

область і досить близька до температури Кюрі цих сплавів (зробити коректне 

порівняння досить складно через малі температурні зміни електроопору), але 

зваживши на те, що магнітний внесок в електроопір при Т>TС є постійним [122, 146, 

147], крім того, в більшості випадків перехід феромагнетик-парамагнетик на 

електроопорі аморфних сплавів виявляється досить слабко, то таке зростання 

електроопору аж ніяк не може мати магнітну природу і може бути віднесено до 

розвитку процесів структурної релаксації. Подібне зростання електроопору досить 

часто спостерігається в аморфних сплавах типу «FINEMET», і в більшості випадків 

відноситься до процесів нанокристалізації, хоча і може бути наслідком деяких 

релаксаційних процесів. Найбільш ймовірно, релаксаційні та кристалізаційні 

процеси і обумовлюють зростання електроопору у високотемпературній області 

досліджених сплавів, в якій, як і в сплавах типу «FINEMET», утворюються 

нанорозмірні кристали твердого розчину на основі заліза. 

Нажаль, наявні результати досліджень не дають чіткої відповіді про те, чому 

в сплавах S-3 та S-7/12 наявний мінімум електроопору, а в сплавах S-2 та S-7/13 

такий мінімум відсутній. Причинами цього може бути цілий ряд факторів, що 

визначають співвідношення довжин, які обумовлюють виникнення слабкої 

локалізації (умовою є виконання співвідношення le<<lі [58] (le – температурно-

незалежні довжина вільного пробігу електронів при пружному розсіюванні, а 

lі=lі(Т) – при непружному розсіюванні).  

Оскільки сплави S-3 та S-7/12 мають більшу кількість d-електронів на атом, 

ніж сплави S-2 та S-7/13 (див. табл. 4.2), то, можливо, саме в цьому випадку 

важливу роль може відігравати електронна структура, зокрема положення рівня 

Фермі [58]. Крім цього, як припущено в [58], слабка локалізація в складно-

легованих аморфних сплавах може відбуватися не у всьому об‘ємі, а лише в певних 

кластерних структурах пов‘язаних з деякими легуючими атомами (в нашому 

випадку це скоріш за все Cr). Отже розмір таких кластерів та їх кількість 

визначатиме їх об‘ємний вміст, а отже і їх внесок в електроопір. Цілком зрозуміло 

при малому вмісті кластерів, в яких створені умови для слабкої локалізації, внесок 
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їх настільки малий, що просто не буде відображатися на залежностях R(T). 

Причиною цього може бути не тільки різний склад, але й різний структурний стан 

при різних умовах гартування, що використано нами для пояснення структурних 

параметрів досліджених АМС.  

Малий вміст таких кластерів при їх малому розмірі досить слабко впливає на 

результати дифракції рентгенівських променів. В цьому випадку дифракційна 

картина буде відображати стан матричної, «розупорядкованої» структури, що 

цілком і пояснює відсутність кореляції між електричними та структурними 

параметрами. Деяку ясність в цьому могло б дати дослідження електроопору при 

різних типах термообробки. Так, в аморфних сплавах Co-Si-B, легованих Cr, 

положення мінімуму електроопору визначається не тільки вмістом Cr, але й суттєво 

змінюється при термообробці [149]. Тому, можливою причиною прояву такого 

мінімуму в одних сплавах, та його відсутність в інших, може бути різний 

структурний стан стрічок після гартування, а додаткова термообробка може 

призвести до виникнення мінімуму в тих сплавах, в яких його не було, або скоріш 

навпаки, до зникнення мінімуму на температурних залежностях електроопору в 

сплавах (стрічках), де він спостерігався у вихідному стані. Нажаль, стрічки деяких 

досліджених сплавів вже у вихідному стані є крихкими, а додаткова термічна 

обробка робить ці сплави настільки крихким, що не дає можливості нанести 

контакти на зразки, а отже більш детально провести дослідження електроопору. 
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4.3. Структура, магнітні та електричні властивості аморфних сплавів системи 

Fe-Cu-Si-B(-Nb) 

 

В даному підрозділі розглянуті деякі особливості магнетизму та 

електротранспортних властивостей АМС Fe80,5Cu1,5Si4B14 (М-8) та сплаву 

Fe82Cu1Si4B12Nb1 (М-9). Склад обох складів містить компоненти, що є складовими 

аморфних сплавів групи FINEMENT. Загальні особливості структури, 

властивостей, стабільності таких сплавів досліджені досить обширно і висвітлені в 

цілій низці статей та оглядах (див., наприклад, [12,150]. Оптимальним у відношенні 

є склад Fe73.5Cu1Nb3Si13.5B9 [23]. АМС, зі складом близьким до оптимального, 

Fe73B7Si16Nb3Cu1, було досліджено нами в [34]. Магнітні властивості АМС 

Fe73.5Cu1Me3Si13.5B9 (Me=Zr, Nb та Mo) досліджено в [151] та зроблено їх глибокий 

аналіз в дисертації [133], а аналіз електроопору цих сплавів та сплавів 

Fe73Cu1Nb3Si15.8B7.2, Fe73.6Cu1Nb2.4Si15.8B7.2, Fe70.05Cu1Nb2Со1.55Si16.4B9 зроблено в 

дисертації [54]. 

Тому метою даних досліджень було перевірка загальних уявлень про 

кластеризацію в АМС, що розвинуті раніше, та порівняти ці та інші результати з 

АМС типу «SENNTIX». 

 

4.3.1 Дослідження магнітних характеристик та структури аморфних 

сплавів Fe-Cu-Si-B(-Nb) та вплив на них термообробки 

 

На рисунку 4.7 представлені дифрактограми, одержані для сплавів M-8 та 

M-9. Характер отриманих дифракційних кривих, а саме – наявність широкого гало 

в області кутів 2θ≈210 та дифракційного піку в області кута 2θ≈290 свідчить про 

аморфно-кристалічний стан цих стрічок. В процесі їх отримання утворюються 

нанокристали заліза, найбільш інтенсивне відбиття (200) -Fe свідчить про 

наявність кристалографічної текстури. Параметри текстури та оцінка долі 

кристалічної фази у сплаві наведена у табл.4.2. 
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Як видно з таблиці 4.3, набагато більша текстура спостерігається для сплаву, 

легованого Nb. Однією з причин зниження аморфізуючої здатності сплавів і 

формування гострої текстури нанокристалів в при поверхневих шарах стрічки 

може бути також досить невеликий вміст металоїдів (~14-18 ат.%), зокрема 

кремнію. Слід відмітити, що результати дифракційного дослідження АМС 

Fe73B7Si16Nb3Cu1, що одержаний на однаковому обладнанні та при близьких 

умовах, показують, що цей сплав після виготовлення є рентгеноаморфний, а 

нанокристали в ньому виділяються лише при ізотермічних відпалах, або при 

відпалах струмом. 
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Рис. 4.7 Дифрактограми вихідних аморфних стрічок сплавів M-8 та M-9 (Мо К - 

випромінювання). 

Таблиця 4.3 

Інтенсивність основного рефлексу (110) α-Fe, текстурованість та частка 

кристалічної фази в отриманих стрічках сплавів Fe-Cu-Si-B(-Nb). 

Сплав Склад, ат.% I(110) Текстура x, % 

M-8 Fe80,5Cu1,5Si4B14 5000 0,37 10 

M-9 Fe82Cu1Si4B12Nb0,9 5200 3,14 40 
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На рис.4.8 наведені результати калориметричних досліджень сплавів М-8 та 

М-9, що вказують на двох стадійний процес їх кристалізації. Крім цього, у сплаві 

M-9 при температурі 563 К спостерігається, який визначає температуру Кюрі − ТC  

аморфної фази (табл. 4.4). Відсутність такого перегину для сплаву М-8 обумовлено 

близькістю температури Кюрі (визначеній за термомагнітними дослідженнями) до 

температури початку кристалізації TX1.  

Як уже було відмічено у попередньому розділі, одним із параметрів, який 

використовують для характеристики термічної стабільності є відношення 

температури початку кристалізації до температури плавлення TX1/TL (табл. 4.4). 

Якщо порівняти значення TX1/TL для даних сплавів, то воно є дещо меншим, 
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Рис. 4.8 Калориметричні криві для аморфних сплавів Fe-Cu-Si-B-P при постійній 

швидкості нагрівання VH=20 K/хв. (На вставці показана особливість в області TC) 

 

 

Таблиця 4.4 

Інтенсивність основного рефлексу (110) α-Fe, текстурованість та частка 

кристалічної фази в отриманих стрічках сплавів Fe-Cu-Si-B(-Nb). 

Сплав TС, К TX1, К TP1, К TX2, К TP2, К TL, К TX1/TL 

M-8 - 629 662 790 796 1457 0,43 

M-9 563 680 690 836 841 1439 0,47 
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порівняно з таким відношенням для сплавів Fe-B-P-Nb-Cr (0,5 для сплаву S-3 та 

0,57 для S-7/13 (див. табл.3.5). Хоча і сплави Fe-B-P-Nb-Cr і мають дещо нижчу 

температуру ліквідуса, TL, але більше значення відношення TX1/TL у них зумовлено 

значно вищою температурою початку кристалізації. 

Магнітні властивості нових сплавів системи Fe-Cu-Si-B(-Nb) досліджувалися 

на тороїдальних осердях при різних видах їх термічної обробки (в широкому 

інтервалі температур та тривалості відпалу). На рис.4.9 показаний вплив ТО на 

характер петлі перемагнічування сплавів M-8 та M-9. Досліджені сплави системи 

Fe-Cu-Si-B(-Nb) характеризуються подібною до розглянутих у попередньому 

розділі сплавів Fe-B-P-Nb-Cr поведінкою при термообробці. Як уже не одноразово 

відмічалось, оптимальна температура відпалу TAO оцінювалась за мінімальними 

питомими втратами в осерді. ТО при даній температурі приводить до суттєвого 

зменшення динамічної коерцитивної сили та питомих втрат на перемагнічування 

(табл.4.5). Слід відмітити помітне збільшення індукції насичення BS при ТО при 

оптимальній температурі TAO від 0,82 Т до 1,55 Т для сплаву М-8 та від 0,85 Т до 

1,46 для сплаву М-9 (рис.4.9). 
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Рис. 4.9 Петлі перемагнічування сплавів М-8 та M-9 для вихідних зразків (чорна 

лінія) та після ТО при оптимальній температурі ТAО (червона лінія). 
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Отримане покращення магнітних властивостей до виділення первинних 

кристалів -Fe пояснюється зняттям внутрішніх гартувальних напружень та 

відповідною перебудовою атомної структури стрічок. Подальше збільшення 

температури термообробки ТA вище ТAО призводить до різкої зміна магнітних 

характеристик (погіршення), а саме, зростання НC та зменшення і досліджених 

сплавів. Така поведінка, беззаперечно, зумовлена наближенням температури ТО ТA 

до температури початку кристалізації ТX та розвитком кристалізаційних процесів 

та виділення боридів заліза у АМС. Це у свою чергу відображається на 

характеристиках та призводить до збільшення коерцитивної сили та питомих втрат 

на перемагнічування.  

Потрібно відмітити, оптимальна температура термообробки, що призводить 

до максимальних експлуатаційних параметрів, є досить близькою до 

кристалізаційної області. У сплаві М-8 ця температура навіть перевищує 

температуру початку кристалізації (див. табл.4.4 та 4.5). Подібна тенденція 

спостерігається і для інших аморфних сплавів і, скоріш за все обумовлена 

формуванням нанокристалів заліза на початковій стадії кристалізації. В той же час, 

у сплавах Fe-B-P-Nb-Cr оптимальна температура термообробки значно нижча 

(майже на 100 К), порівняно з їх температурою кристалізації, що помітно виділяє 

сплави «SENNTIX» від інших. 

Експериментальні залежності МС (Т) для вихідних сплавів Fe-Cu-Si-B(-Nb), 

приведені на рис.4.10 З рис.4.10 видно, що обидва сплави при кімнатній 

температурі є феромагнетиками. Значення  зменшується з нагріванням, і в області 

Таблиця 4.5 

Питомі втрати в осерді PС400, максимальна індукція B8000  (в полі Н=8 кА/м на частоті 

перемагнічування 400 Гц) та коерцитивна сила (HC) для сплавів Fe-Cu-Si-B(-Nb) 

відпалених при оптимальній температурі ТAO  та тривалості tAO. 

Сплав Склад, ат.% ТAO, K tAO, хв B8000 PC400, В/кг HC, A/м 

M-8 Fe80,5Cu1,5Si4B14 660 10 1,63 3,5 22 

M-9 Fe82Cu1Si4B12Nb0,9 670 10 1,61 16,0 84 
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температур 600-650 К вони стають парамагнітними. При температурах, вищих за 

ТC, спостерігається вузька, особливо для сплаву М-8 парамагнітна область в межах 

існування аморфного стану. Наявність парамагнітної, Кюрі-Вейсовської області 

для сплаву М-8 вдалося виявити лише при більш ретельному аналізі області 

(рис.4.10). При подальшому нагріванні зразків на кривих (Т) спостерігається 

стрибок при температурі ТX, зумовлений початком кристалізації. 

Аналіз температурних залежностей МС (Т) вихідних сплавів за допомогою 

узагальненого закону Кюрі-Вейсса (4.1) дозволив визначити значення параметрів 

 та Θ, що наведені у таблиці 4.6. З цих даних видно, що одержана величина , 
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Рис. 4.10 Залежності χ(Т) вихідних сплавів M-8 та M-9 та фрагменти залежностей у 

парамагнітній області з результатами апроксимації за законом Кюрі-Вейсса. 

 

Таблиця 4.6 

Температури Кюрі та початку кристалізації, магнітні моменти, отримані в 

результаті аналізу термомагнітних кривих вихідних сплавів. 

Сплав Θ, К μ,  μПМ,  TC ам.ф., К TX, К 

M-8 581 5,52 6,09 622 660 

M-9 588 4,96 5,41 601 690 
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особливо у перерахунку на концентрацію атомів перехідних металів, є досить 

значною.  

Такі особливості можна пояснити наявністю у сплавах магнітних 

неоднорідностей, зокрема виникненням у сплавах нанокристалів заліза, або їх 

зародків. В цьому випадку, якщо вважати, що спін одного атому буде рівний S, а 

неоднорідність включає n атомів, то сумарний спін такого утворення буде складати 

nS. Звідси магнітний момент неоднорідності К можна знайти з рівняння: 

μ
K

2 = gμ
B

2𝑛𝑆(𝑛𝑆 + 1),                                           (4.8) 

де g – є g-фактором, що для 3d перехідних металів g  2. 

Оцінка з використанням рівняння (4.8) при перерахунку концентрації атомів 

заліза на концентрацію кластерів показує, що n повинно складати біля 2. 

 Цілком логічно, що одержані n є досить малими, оскільки при розгляді 

приймалось, що всі атоми заліза об‘єднані в нанокристали. Тому, будемо вважати, 

що в АМС існують два типи атомів заліза: перший тип – атоми заліза, що складають 

аморфну матрицю і в парамагнітному стані мають спін S=3/2 [133] тобто мають 

локалізований магнітний момент =3,87В, та другий тип – атоми заліза, що 

об‘єднані в нанокристал з n атомів з сумарним спіном nS та магнітним моментом, 

що визначається виразом (4.8). Сумарний магнітний момент в такому випадку буде 

рівним: 

μ2 = (1 − y)μ
Fe
2 + yμ

K
2 ,                                            (4.9) 

де у – мольна концентрація кластерів у сплаві, а К визначається виразом (4.8). 

 Оцінити мольну концентрацію кластерів у у сплаві можна, прийнявши, що 

доля кристалічної фази x, визначена за даними рентгенівських досліджень сплавів 

М-8 та М-9 (див. табл.4.3), визначає відносну долю атомів Fe, що утворюють 

нанокристали. Тепер залишилось зв‘язати концентрацію кластерів з x. Для цього 

будемо вважати, що серед атомів N заліза N1 атом входить в аморфну матрицю, а 

N2 атомів – у нанокристали. Тоді, x=N2/(N1+N2). Якщо кожен нанокристал 

складається з n атомів, в цьому випадку кількість утворених нанокристалів буде 

рівною NК=N2/n, а загальна кількість структурних одиниць, N, буде рівною: 
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N=N1+N2/n. Будемо вважати, що n – велике, тоді N=N1, а концентрація кластерів у 

цьому випадку буде рівною сК=(N2/n)/N1=(1/n)(N2/N1). Виразивши тепер (N2/N1) 

через x, досить легко одержати вираз: 

𝑐𝐾 =
𝑥

1−𝑥

1

𝑛
.                                                        (4.10) 

Якщо вважати, що ця відносна доля відповідає долі лише атомів (із загальної 

кількості атомів заліза), то доля атомів Fe, що утворюють нанокристали у сплаві 

буде визначатися як: у  сFeсК, а доля атомів заліза в нашому припущенні: 1-усFe. 

В цьому випадку легко показати, що (4.3) можна подати у вигляді: 

μ
ПМ
2 = μ

Fe
2 +

𝑥

1−𝑥

1

𝑛
μ

K
2 ,                                             (4.11) 

Розв‘язок рівняння (4.8) для К у вигляді (4.11) зводиться до простого 

лінійного рівняння, і для експериментальних значень ПМ та x (див. табл.4.6 та 4.4) 

для S=3/2 (Fe=3,87В) дає кількість атомів у кластері n23 та n7, для сплавів М-8 

та М-9.  

В цілому, така кількість атомів для ОЦК комірки з координаційним числом 8 

відповідатиме розміру нанокристалів, що відповідатиме розміру, який не 

перевищує 1-2 нм. Одержаний розмір є меншим за розмір нанокристалів за 

оцінками робіт [23, 152] для сплавів типу «FINEMENT» (~10 нм). Найбільш 

ймовірно, що такий результат обумовлений наближеністю зроблених припущень 

та досить грубою оцінкою долі кристалічної фази x. Проте не виключено, що така 

невідповідність зумовлена різним нанокристалічним станом, який зазвичай 

досягається при відпалах при температурах близько температури кристалізації [37, 

52] (або при відпалах струмом, як було це зроблено нами в [34]). Нажаль 

встановлення цього факту вимагає прямих досліджень розміру нанокристалів, але 

оціночні значення n23 та n7 цілком закономірно узгоджуються з особливістю 

нанокристалізації, що встановлена для сплавів типу FINEMENT, згідно яким атоми 

Сu виступають центрами кристалізації, а атоми Nb гальмують ріст таких кристалів, 

залишаючи їх у нанокристалічному стані [27]. Оскільки у сплаві М-8 Nb відсутній, 

то цілком логічно, що розмір утворень навколо атомів Сu повинен бути значно 
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більшим, ніж такий розмір цих центрів (або нанокристалів), ніж для сплаву М-9, 

що містить атоми Nb. 

Отже, одержані оцінки вказують на те, що підхід до опису магнітної 

структури парамагнітного стану, що розглядає як окремі локалізовані спіни, що 

утворюють матричну структуру, так і магнітні неоднорідності дає досить добре 

трактування експериментальних результатів і узгоджується із загальною 

концепцією мікронеоднорідної будови АМС. 

 

4.3.2. Особливості електричних властивостей аморфних сплавів Fe-Cu-

Si-B(-Nb) 

 

На рис.4.11 продемонстровані температурні залежності нормованого 

електроопору R(T) для сплавів М-8 та М-9. Як видно на рис.4.11 сплави 

характеризуються практично лінійною поведінкою R(T) у досить широкому (майже 

у всьому дослідженому) інтервалі температур. 

Двостадійний процес кристалізації, що встановлений в калориметричних 

дослідженнях, досить чітко видно на залежностях R(T), а температури 

кристалізації, одержана обома методами, досить добре узгоджуються між собою. 
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Рис. 4.11 Температурні залежності відносного електроопору для аморфних сплавів 

системи Fe-Cu-Si-B(-Nb) при постійній швидкості нагрівання VH=13 K/хв. 
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Значення питомого електроопору для сплавів виявилися близькими для 

середніх значень для сплавів на основі заліза, близько 150 мкОмсм (табл.4.7).  

Значення температурного коефіцієнту опору для них складає величину 

2,1*10-4 та 1,9*10-4 К-1, для сплавів М-8 та М-9, відповідно. За цими параметрами 

сплави М-8 та М-9 є дещо гіршими, ніж сплави групи «SENNTIX», що мають 

більшу величину  та менше значення . 

Значення  та , що наведені в табл.4.7, досить добре вкладаються на графік, 

що описує кореляцію Муїджі (рис. 4.4). Більше того, Zd у цих сплавах, що 

визначає за рівнянням ∆𝑍𝑑 = ∑ 𝑦𝑖(𝑍𝑑𝑖 − 𝑍𝑑𝐹𝑒) складає величину 0,06 та 0,02, 

відповідно для сплавів М-8 та М-9. Ці значення знаходяться також добре 

вкладаються на криву кореляції між Zd та , що зображена на рис.4.5. Вони 

попадають у область, що характеризує сплави у яких мінімум електроопору якщо і 

проявляється, то при дуже низьких Т. Таким чином відсутність мінімуму 

електроопору у цих сплавах цілком закономірна. 

Слід відмітити, що сплави групи «FINEMENT» зі складом, близьким до 

оптимального аналізувалися і в [54]. Вони характеризуються досить подібними 

значеннями Zd та . Як і у сплавах М-8 та М-9, мінімум електроопору в них не 

виявляється, проте нелінійність залежності R(T) є більш суттєвою, що дозволяє 

виділити локалізаційний внесок у цих сплавах. Оскільки, як було показано, слабка 

локалізація виникає в кластерних структурах, утворених певними атомами 

домішок [54], то досить слабка нелінійність залежності R(T) у сплавах М-8 та М-9 

в першу чергу обумовлена меншим вмістом легуючих домішок, в першу чергу Nb, 

оскільки мідь призводить до ефектів, що подавляють слабку локалізацію. 

Таблиця 4.7 

Характеристики АМС системи Fe-Cu-Si-B(-Nb), отримані з температурних 

залежностей електроопору та значення питомого електроопору сплавів. 

Сплав Склад, ат.%  TX1, K TX2, K ρ, мкОм∙см , 10-4 К-1 

M-8 Fe80,5Cu1,5Si4B14 616 792 147 2,1 

M-9 Fe82Cu1Si4B12Nb1 668 837 159 1,9 
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4.4. Структура, магнітні та електричні властивості сплавів на основі кобальту 

 

У даному підрозділі продемонстровані особливості магнетизму та 

електротранспортних властивостей АМС на основі системи Со72Si16B12, 

комплексно легованої залізом та молібденом (у загальній кількості до 6 ат.%), які 

були виготовлені у вигляді стрічок шириною 10 мм і товщиною 25-30 мкм методом 

спінінгування розплаву з використанням хімічно чистих компонентів. Фактичні 

склади АМС згідно з результатами рентгенівського флуоресцентного аналізу 

наведені у таблиці 4.8. Результати досліджень даних сплавів представлені у [57, 

153, 154]. 

 

4.4.1 Дослідження магнітних характеристик та структури вихідних АМС 

системи Co-Fe-Mo-Si-B 

 

Експериментальні залежності (Т) вихідних АМС наведені на рисунку 4.12 

(тут і надалі нумерація зразків відповідає наведеній у таблиці 4.1). В цілому вони 

виявилися подібними для всіх досліджених зразків та типовими для сплавів такого 

типу [155-157]. Видно, що всі сплави при кімнатній температурі є 

феромагнетиками. 

При температурах, вищих за ТC, спостерігається широка парамагнітна 

область в межах існування аморфного стану. При подальшому нагріванні зразків 

#2 та #3 кривих (Т) вище за 800 К спостерігається дуже слабкий скачок при 

температурі ТX, зумовлений кристалізацією, значення ТX вихідних АМС наведені у 

таблиці 4.9. Форма віток охолодження вказує на те, що при цьому утворюється 

єдина феромагнітна кристалічна фаза, причому точка Кюрі цієї фази для зразка #3 

Таблиця 4.8 

Хімічний склад досліджуваних АМС. 

Сплав Склад, ат.% 

#1 Co66,2Fe4,1Mo2,1Si16B11,6 

#2 Co66,6Fe4,2Mo1,5Si16,2B11,5 

#3 Co66,2Fe4,3Mo1,5Si16,4B11,6 
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виявилася значно нижчою. Це, очевидно, зумовлене дещо меншим вмістом у ньому 

феромагнітного компонента. Як видно з рисунку 4.13 та таблиці 4.9, внаслідок 

особливостей режиму гартування. При цьому одна із фазових термомагнітна 

поведінка та інтервали термічної стабільності фаз для зразка #1 суттєво 

відрізняються. Крім того, зростання  при температурі ТX є значно більшим, ніж 

для АМС #2 і #3, що зумовлене утворенням ще однієї кристалічної фази з високою 

точкою Кюрі (>900 K). Зважаючи на те, що склади АМС #1 і #2 є дуже близькими, 

зазначені особливості у термомагнітній поведінці останнього слід, на нашу думку, 

пов’язувати із фазовим розшаруванням, яке виникає в АМС внаслідок 

особливостей режиму гартування. При цьому одна із фазових складових повинна 

бути суттєво збагаченою феромагнітними компонентами. 

Викладені міркування були підтверджені результатами дифракційних 

досліджень. Вони показали, що усі досліджувані АМС є рентгеноаморфними, про 

що свідчить характер дифрактограм, на яких не виявлено жодних максимумів, що 

відповідали б кристалічним фазам. На кривих кутового розподілу розсіяного 

рентгенівського випромінювання спостерігається лише широке гало, притаманне 

некристалічним матеріалам (фрагменти кривих наведені на рисунку 4.13). 

Апроксимація форми дифракційного гало за допомогою єдиного лоренцевого 

профілю виявилась можливою лише для АМС #2 і #3. У випадку АМС №1 

задовільне узгодження між експериментальною та розрахованою кривими вдалося 

одержати лише при апроксимації двома кривими Лоренца з різними значеннями 

положення центру ваги 2 та півширини w. Значення параметрів 2 та w наведені у 

таблиці 4.3. Одержані результати вказують на існування в АМС #1 двох аморфних 

фаз різного складу. 

Аналіз температурних залежностей магнітної сприйнятливості (Т) вихідних 

сплавів у парамагнітній області (ТС<T<TX) показав можливість їх опису за 

допомогою узагальненого закону Кюрі-Вейсса (4.1). Можна вважати, що значення 

 досліджених АМС зумовлені лише атомами Co і Fe, а отже можна записати:  

𝜇2 = ∑ 𝐶𝑖𝜇𝑖
2 =𝑖  𝐶𝐶𝑜𝜇𝐶𝑜

2 + 𝐶𝐹𝑒𝜇𝐹𝑒
2 .                              (4.12) 
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Рис. 4.12 Залежності χ(Т) вихідних 

АМС системи Co-Fe-Mo-Si-B. 

Рис. 4.13 Фрагменти дифрактограм 

досліджених вихідних АМС: точки – 

експеримент, криві – результат апроксимації 

функцією Лоренца. 
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Тут СCo, СFe – вміст Co та Fe, а Co, Fe – локалізовані магнітні моменти цих атомів. 

Розраховані  за  (4.12)  значення  магнітних моментів виявилися помітно нижчими 

за експериментальні. Цей факт вказує на те, що атоми Fe ініціюють утворення 

магнітних кластерів з паралельною орієнтацією магнітних моментів атомів. Оцінка, 

здійснена за методикою, описаною у [138], показала, що до складу таких кластерів 

входять, крім атома Fe, 2-4 атоми кобальту. Найбільше значення  одержане для 

АМС #1, що свідчить про існування у цьому сплаві двох аморфних фаз, одна з яких 

збагачена залізом, тобто також підтверджує висловлене раніше припущення про 

фазове розшарування (апроксимацію парамагнітної області за допомогою (4.1) 

дивись у додатках ). 

Таблиця 4.9  

 Температура кристалізації, магнітні та структурні характеристики вихідних АМС 

системи Co-Fe-Mo-Si-B. 

 

4.4.2 Дослідження магнітних характеристик та структури термічно 

оброблених АМС системи Co-Fe-Mo-Si-B 

 

Відомо, що релаксація внутрішніх напружень при термічній обробці є 

ефективним засобом покращення магнітних властивостей. Однак при перевищенні 

деякої температури відпалу ТA, може відбуватися різкий ріст коерцитивної сили НC. 

Це спостерігається поблизу температури початку кристалізації аморфного сплаву. 

Оскільки розвиток кристалізаційних процесів з утворенням мікрокристалів 

Сплав Θ,К ,
B

 
ПМ

, 
B

 

TС 

аморф, 

К 

TС 

крист, 

К 

ТX, К 2, град w, град 

#1 609 3,01 3,53 622 627 785 
53,210,04 5,340,26 

57,780,04 12,834,59 

#2 471 2,96 3,47 488 683 824 53,100,01 7,320,09 

#3 435 2,82 3,33 460 604 835 53,250,01 7,390,08 
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погіршує магнітні характеристики переважної більшості АМС, тому вибір 

адекватних режимів термообробки АМС є особливо важливим.  

Тому було прийняте рішення дослідити еволюцію структурних та магнітних 

характеристик зразків АМС, відпалених при температурах, що лежать в межах від 

ТС до ТХ, а саме –  при 620 К, 670 К та 720 К. 

Експериментальні залежності (Т) термічно оброблених АМС наведені на 

рисунках 4.14, 4.16, 4.18. Вони виявилися подібними до вихідних, видно, що при 

кімнатній температурі АМС є феромагнетиками. Значення магнітної 

сприйнятливості  з нагріванням  зменшується і в області температур від 460 до 

630 К, в залежності від складу, як і для вихідних, АМС стають парамагнітними. 

Виключенням виявився зразок #1, відпалений при температурі 720 К, який 

залишається феромагнетиком, що свідчить про те, що зразок майже повністю 

перейшов у кристалічний стан. Значення температури Кюрі ТC були аналогічно  

визначені за кривими (Т) стандартним способом [158], наведені у таблицях 4.10-

4.6. Видно, що спостерігається чітка тенденція до зростання температури Кюрі при 

збільшенні температури відпалу. 

При температурах, вищих за ТC, спостерігається досить широка парамагнітна 

область в межах існування аморфного стану. При подальшому нагріванні зразків 

#2 та #3 кривих (Т) вище за 800 К, як і для вихідних, спостерігається слабкий 

скачок при температурі ТX, зумовлений кристалізацією, який зростає зі 

збільшенням температури відпалу. Значення ТX відпалених АМС також наведені у 

таблицях 4.10 - 4.12. Одержані результати вказують на відсутність суттєвого 

впливу термообробки на термічну стабільність досліджених АМС. 

Було встановлено, що термообробка досліджуваних зразків при усіх обраних 

режимах викликає зміну абсолютних значень магнітної сприйнятливості., З 

одержаних результатів випливає, що узагальнений закон Кюрі-Вейсса (4.1) може 

бути використаний і для опису температурних залежностей магнітної 

сприйнятливості в парамагнітній області температур (ТC<T<TX) усіх відпалених 

зразків окрім зразка #1, відпаленого при 720 К. Значення магнітного моменту  та 

парамагнітної температури Кюрі Θ наведені у таблицях 4.10 - 4.12. 
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Рис. 4.14 Залежності χ(Т) АМС 

системи Co-Fe-Mo-Si-B, відпалених 

при температурі 620 К протягом 

години. 

Рис.4.15 Фрагменти дифрактограм 

досліджених АМС, відпалених при 

температурі 620 К протягом години: точки 

– експеримент, криві – результат 

апроксимації функцією Лоренца. 
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Рис. 4.17 Фрагменти дифрактограм 

досліджених АМС, відпалених при 

температурі 670 К протягом години: точки 

– експеримент, криві – результат 

апроксимації функцією Лоренца. 

Рис. 4.16 Залежності χ(Т) АМС системи 

Co-Fe-Mo-Si-B, відпалених при 

температурі 670 К протягом години. 
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Рис. 4.18 Залежності χ(Т) АМС системи 

Co-Fe-Mo-Si-B, відпалених при 

температурі 720 К протягом години. 

Рис. 4.19 Фрагменти дифрактограм 

досліджених АМС, відпалених при 

температурі 720 К протягом години: точки – 

експеримент, криві – результат 

апроксимації функцією Лоренца. 
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Незважаючи на певні відмінності у характері кривих для АМС різного 

складу, можна відмітити такі їх загальні риси: по-перше, чітко спостерігається 

зростання значень μПМ при зростанні температури відпалу. При цьому значення 

параметра Θ залишається практично сталим. Ефект зростання магнітного моменту 

після термообробки АМС при температурах, нижчих за температуру кристалізації, 

був зафіксований авторами [159] для сплавів системи Co-Mn-Si-B, які пов’язували 

цей ефект з процесами структурної релаксації. На нашу думку, це пов’язано з 

еволюцією кластерної структури АМС при нагріванні. Такі кластери на основі  

Таблиця 4.10 

Характеристики АМС, відпалених при температурі 620 К протягом години. 

Сплав Θ,К ,
B

 
ПМ

, 
B

 TС аморф, К ТX, К 2, град w, град 

#1 603 3,78 4,43 627 783 
53,070,07 5,930,27 

56,102,20 9,532,62 

#2 470 3,23 3,79 489 829 53,290,02 7,070,09 

#3 434 3,24 3,82 460 832 53,300,02 6,830,09 
 

Таблиця 4.11 

Характеристики АМС, відпалених при температурі 670 К протягом години. 

Сплав Θ,К ,
B

 
ПМ

, 
B

 TС аморф, К ТX, К 2, град w, град 

#1 609 3,44 4,04 634 765 
53,030,09 5,660,25 

55,741,81 8,331,96 

#2 472 3,03 3,56 496 827 53,150,02 6,520,09 

#3 437 3,24 3,83 462 833 53,160,01 7,120,07 

 

Таблиця 4.12 

Характеристики АМС, відпалених при температурі 720 К протягом години. 

Сплав Θ,К ,
B

 
ПМ

, 
B

 TС аморф, К ТX, К 2, град w, град 

#2 475 3,10 3,64 497 815 
53,290,02 6,380,21 

61,641,15 22,5210,81 

#3 440 3,21 3,79 472 836 53,100,01 7,120,06 
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кобальту та заліза, в межах яких атомні магнітні моменти виступають 

скорельовано, поводять себе як суперпарамагнітні частинки. При зростанні 

температури відпалу кількість та розміри таких включень в парамагнітній фазі 

зростає. Згідно з оцінками кількість атомів у кластері зростає приблизно до 10 - 12. 

Таким чином, домішки Fe сприяють утворенню феромагнітних кластерів, які при 

подальших відпалах виступають, імовірно, у ролі зародків кристалічних фаз. 

На початкових стадіях відпалу, як відомо, відбувається ущільнення 

структури за рахунок виходу вільного об’єму [160]. Хоча відстані, на які 

зміщуються атоми при релаксації є невеликими і складають менш, ніж 0,1 

середньої міжатомної віддалі, положення всіх атомів при релаксації змінюються, а, 

отже, змінюється і характер ближнього порядку [67]. Такі зміни супроводжуються 

еволюцією структурно чутливих функціональних характеристик, однією з яких є 

магнітний момент. При більш високих температурах механізм релаксації 

зумовлений змінами топологічного та хімічного ближнього впорядкування, що 

призводить до більш суттєвих структурних змін, які істотніше впливають на 

термомагнітну поведінку АМС. 

Зміни в структурі АМС проходять в межах існування аморфного стану. Це 

підтверджують дані по дифракції рентгенівських променів. Фрагменти 

дифрактограм відпалених АМС показані на рисунках 4.15, 4.17, 4.19. Результати 

рентгенівських досліджень показують, що як вихідний, так і зрелаксовані зразки 

залишаються рентгеноаморфними (як видно з рисунку 4.19, чіткий пік, що 

відповідає α-Fe, спостерігається лише для АМС №1, відпаленого при температурі 

720 К). Про це свідчить наявність широкого дифракційного гало на 

рентгенограмах. Апроксимація форми дифракційного гало за допомогою єдиного 

лоренцевого профілю виявилась можливою для АМС #2 при усіх трьох 

температурах відпалу, а для АМС #3 – лише при 620 К та 670 К. При 720 К 

задовільне узгодження вдалося отримати при апроксимації двома лоренціанами з 

різними значеннями 2 та w, що на нашу думку зумовлене початком кристалізації. 

У випадку АМС #1 задовільне узгодження між експериментальною та 

розрахованою кривими вдалося одержати лише при апроксимації двома кривими 
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Лоренца з різними значеннями 2 та w при температурах 620 К та 670 К. Параметри 

форми гало дещо змінюються, причому ці зміни вказують на ущільнення структури 

аморфної фази.  

 

4.4.3 Особливості електричних властивостей АМС системи 

Co-Fe-Mo-Si-B 

 

Як уже було підмічено у попередньому розділі, саме високі значення 

електроопору призводять до зменшення вихрових струмів, котрі визначають втрати 

на перемагнічування на високих частотах Pвихр~1/ρ. Саме тому дослідження 

електроопору є досить важливим, при пошуках нових магнітом’яких та 

енергоефективних матеріалів. 

На рис.4.20 показані температурні залежності нормованого електроопору 

R/R300 для групи досліджуваних сплавів системи Co-Fe-Mo-Si-B, досліджені у [57]. 
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Рис. 4.20 Температурні залежності відносного електроопору для аморфних 

сплавів системи Co-Fe-Mo-Si-B при постійній швидкості нагрівання VH=13 K/хв. 

 

Очевидно, ці залежності, по суті, нелінійні до певної температури Т1, яка 

наведена на рис.4.20 стрілками. Вище цих температур криві R(T) демонструють 
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лінійну поведінку, лінійна частини для #3 є досить вузькою, на відміну від #1 та #2. 

Хоча вказана зміна форми кривої R(T) має певну подібність з тими, що 

спостерігаються для типових феромагнетиків при феромагнітно-парамагнітному 

перетворенні (наприклад, для чистого Ni  [136]), вона не може розглядатися як така, 

що має магнітну природу, оскільки значення ТL істотно відрізняються від 

температури Кюрі досліджуваних сплавів. 

Додаткові особливості, пов'язані з процесом кристалізації, спостерігаються 

на залежностях R(T) при більш високих температурах. Кристалізація сплаву #3 

призводить до зменшення питомого опору, що характерно для більшості аморфних 

сплавів, тоді як криві R(Т) для сплавів #1 та #2 демонструють залежність 

«клиновидної» форми, у відповідних діапазонах температур. Слід зазначити, що 

значення ТX, визначені з вимірів питомого опору, добре узгоджуються з тими, що 

отримані з інших експериментів. 

Хоча температурні залежності питомого опору, загалом, не є подібними до 

характерних для більшості аморфних сплавів на основі Co, але вони дуже 

нагадують криві, притаманні раніше вивченим на кафедрі сплавам [161] та [162]. 

Отримані залежності R(Т) підтверджують існування фазового розшарування, 

про існування якого свідчать результати рентгеноструктурного аналізу для сплаву 

#3. Зокрема, на R(T) чітко спостерігаються дві особливості в області кристалізації 

цього сплаву. Перша з них полягає у зменшенні питомого опору (ТX1 на рис.4.20), а 

другій відповідає, як у випадку сплавів #1 та #2, клиновидна особливість на кривій 

R(Т) (ТX2 на рис.4.20). Таким чином, характер залежності R(Т) визначається 

конкуруючими механізмами розсіювання в двох аморфних фазах. Один з них 

типовий для більшості сплавів на основі перехідного металу (наприклад, механізм 

Фабера-Займана), а інший притаманний також сплавам #1 і #2 і безпосередньо 

пов'язаний з характером атомних кластерів, що формуються через легування [161]. 
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

 

1. На основі розвинутих раніше уявлень про процеси кластеризації в аморфних 

сплавах, показано, що значення локалізованих магнітних моментів в 

парамагнітному стані можуть бути пояснені з точки зору існування магнітних 

неоднорідностей з характером впорядкування, що визначається складом 

сплаву та характером легувальних домішок. У сплавах Fe-B-P-Nb-Cr такі 

неоднорідності є антиферомагнітно впорядковані атоми заліза навколо 

хромових домішок, в аморфних сплавах типу Fe-Cu-Si-B(-Nb) – це ізольовані 

в аморфній матриці нанокристали заліза, в Со сплавах – це атоми з 

паралельною орієнтацією магнітних моментів атомів навколо атомів 

домішки. 

2. Вперше досліджено температурну поведінку електроопору сплавів нового 

типу «SENNTIX». Виявлено наявність у сплавах системи Fe-B-P-Nb-Cr 

нелінійного характеру температурної залежності електричного опору при 

температурах, нижчих за характеристичні температури (Дебая, Кюрі), який є 

наслідком додаткового внеску. Причиною появи даного внеску є ефекти 

слабкої локалізації. Його температурна залежність пропорційна Т1/2. 

3. Встановлено, що сплавам Fe-B-P-Nb-Cr притаманні малі величини 

температурного коефіцієнту опору  (менше ніж 10-4 К-1) та значення 

питомого електроопору 170-190 мкОмсм, які є вищими за типові значення 

для більшості аморфних сплавів на основі заліза (100-150 мкОм·см). Однак, 

отримані результати добре накладаються на узагальнені кореляційні 

залежності для аморфних сплавів, а саме - кореляція Муїджі, що є залежністю 

між значеннями питомого електроопору  та ТКО , а також кореляційна 

залежність між ТКО  від типу легуючої металічної домішки. 

4. Показано, що сплави Fe-Cu-Si-B(-Nb) характеризуються лінійною поведінкою 

R(T) у досить широкому інтервалі температур, аж до початку кристалізації. 

Встановлено, що значення ,  та Zd свідчать, що дані сплави також добре 

вкладаються на кореляцію Муїджі та криву кореляції між  Zd та . Вони 
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попадають у область, що характеризує сплави у яких мінімум електроопору 

якщо і проявляється, то при дуже низьких Т. Таким чином відсутність 

мінімуму електроопору у цих сплавах цілком закономірна. 

5. Виявлено, що стрічки досліджених сплавів Fe-Cu-Si-B(-Nb) у вихідному стані 

містять певну кількість кристалічної фази (приблизно до 10-40%) для яких 

спостерігається гостра текстура кристалів твердого розчину -Fe(Si). 

Термообробка  сплавів при температурі TAO приводить до виділення кристалів 

α−Fe(Si) та суттєвого зменшення динамічної коерцитивної сили, питомих 

втрат на перемагнічування та помітного збільшення індукції насичення BS при 

від 0,82 Тл до 1,55 Тл для сплаву М-8 та від 0,85 Тл до 1,46 Тл для сплаву М-9. 

6. Продемонстровано, що парамагнітна область для сплавів Fe-Cu-Si-B(-Nb) 

виявилася досить вузькою. Наявність парамагнітної, Кюрі-Вейсовської 

області для сплаву М-8 вдалося виявити лише при більш ретельному аналізі 

області. Такі особливості можна пояснити наявністю у сплавах магнітних 

неоднорідностей, зокрема виникненням у сплавах нанокристалів заліза, або їх 

зародків. 

7. Встановлено, що на структурний стан, а отже, і на функціональні властивості 

АМС на основі системи Co-Fe-Mo-Si-B суттєво впливають як температурно-

кінетичні умови гартування, так і термічна передісторія зразків. Показано, що 

для зразка #1 важливу роль відіграє фазове розшарування у межах існування 

аморфного стану, викликане особливостями умов гартування. 

8. Для сплавів системи Co-Fe-Mo-Si-B спостерігалось зростання температури 

Кюрі та значень μПМ при збільшенні температури відпалу. При цьому 

значення параметра Θ залишається практично сталим. Ефект зростання 

магнітного моменту після термообробки АМС при температурах, нижчих за 

температуру кристалізації пов’язаний з процесами структурної релаксації.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1. Методом рентгенівської дифракції встановлено параметри структури 

аморфних сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr та визначено вплив на них вмісту 

бору та інших складових. Спостерігається зростання структурного 

розупорядкування у сплавах зі збільшенні вмісту бору, що проявляється у 

розширенні першого дифракційного гало та збільшення середнього 

координаційного числа першої координаційної сфери. Інші структурні 

параметри визначаються не лише вмістом бору, а й умовами гартування 

сплаву та незначними варіаціями вмісту інших складових. 

 

2. Встановлено, що процес кристалізації у сплавах системи Fe-B-P-Nb-Cr 

відбувається у дві стадії, починається з утворенням кристалів α-Fe з 

подальшим утворенням Fe3B0,82P0,16 з енергіями активації, типовими для 

АМС на основі заліза. Побудовано фрагмент діаграми стану, що розглядає 

процес кристалізації як псевдо-одностадійний процес кристалізації 

двоевтектоїдних сплавів з малою різницею між температурою першої та 

другої стадії кристалізації. 

 

3. Емпірично встановлено оптимальні режими термообробки, при яких стрічки 

сплавів Fe-B-P-Nb-Cr демонструють гарні магнітом’які властивості, 

намагніченість насичення BS до 1,37 Тл, значення початкової магнітної 

проникності μi до 7800 од., низькі значення динамічної  коерцитивної сили 

та малі питомі втрати на перемагнічування: P10/1000  5 Вт/кг та 

P10/400  1,5 Вт/кг. Виявлено, що значення ТAO є значно нижчими за 

температури початку кристалізації TX, порівняно з більшістю аморфних 

сплаві схожого складу. 

 

4. На основі розвинутих раніше уявлень про процеси кластеризації в аморфних 

сплавах, показано, що значення локалізованих магнітних моментів в 
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парамагнітному стані можуть бути пояснені з точки зору існування 

магнітних неоднорідностей з характером впорядкування, що визначається 

складом сплаву та характером легувальних домішок. У сплавах Fe-B-P-Nb-

Cr такі неоднорідності є антиферомагнітно впорядковані атоми заліза 

навколо хромових домішок, в аморфних сплавах типу Fe-Cu-Si-B(-Nb) – це 

ізольовані в аморфній матриці нанокристали заліза, в Со сплавах – це атоми 

з паралельною орієнтацією магнітних моментів атомів навколо атомів 

домішки. 

 

5. Вперше досліджено температурну поведінку електроопору сплавів системи 

Fe-B-P-Nb-Cr. Виявлено наявність нелінійного характеру температурної 

залежності електричного опору при, нижчих за характеристичні (Дебая, Кюрі) 

температурах, який є наслідком додаткового внеску. Причиною появи даного 

внеску є ефекти слабкої локалізації, його температурна залежність 

пропорційна Т1/2. 

 

6. Встановлено, що сплавам Fe-B-P-Nb-Cr притаманні малі величини 

температурного коефіцієнту опору  (менше ніж 10-4 К-1) та значення 

питомого електроопору 170-190 мкОмсм, які є вищими за типові значення 

для більшості аморфних сплавів на основі заліза (100-150 мкОм·см). 

Показано, що отримані результати добре накладаються на узагальнені 

кореляційні залежності для аморфних сплавів, а зальні закономірності 

особливостей температурної поведінки узгоджуються з закономірностями 

поведінки електроопору легованих аморфних сплавів на основі Fe.  

 

7. Показано, що стрічки досліджених сплавів Fe-Cu-Si-B(-Nb) у вихідному 

стані містять певну кількість кристалічної фази (приблизно до 10-40%) для 

яких спостерігається гостра текстура кристалів твердого розчину -Fe(Si). 

Термообробка  сплавів при температурі TAO приводить до виділення 

кристалів α−Fe(Si) та суттєвого зменшення динамічної коерцитивної сили, 
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питомих втрат на перемагнічування та помітного збільшення індукції 

насичення BS при від 0,82 Тл до 1,55 Тл для сплаву М-8 та від 0,85 Тл до 1,46 

Тл для сплаву М-9. 

 

8. Встановлено, що на структурний стан, а отже, і на функціональні властивості 

АМС на основі системи Co-Fe-Mo-Si-B суттєво впливають як температурно-

кінетичні умови гартування, так і термічна передісторія зразків. Показано, 

що для зразка #1 важливу роль відіграє фазове розшарування у межах 

існування аморфного стану, викликане особливостями умов гартування. 
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Д.1 

ДОДАТКИ 

 

Результати фазового аналізу зразка:  S-3 (670 К) 

 

Рис. Д1 Дифрактограма сплаву S-3, після ТО при 670 К 

(Mo К - випромінювання). 

Таблиця Д1 

Результати фазового аналізу для сплаву S-3, після ТО при 670 К 

I експ. 2Teta експ. d експ 

Фазовий склад 

alfa-Fe alfa-B 

I d розр h k l I d розр h k l 

1.9 9.383 4.4212 - - - - - - 

3.8 10.710 3.8652 - - - 3.8 3.9767 1 0 1 

100.0 19.986 2.0622 100.0 2.0501 0 1 1 6.6 2.0821 0 2 1 

5.2 28.600 1.4447 13.9 1.4496 0 0 2 0.1 1.4242 2 1 4 

31.6 34.050 1.2175 21.8 1.1836 1 1 2 4.5 1.2225 2 2 0 

2.4 40.642 1.0256 5.0 1.0251 0 2 2    

 

 Фазовий склад: (94%) alfa-Fe + (6%) alpha-B 

% - за вiдношенням iнтенсивностей вiдбиттiв 

 

Перiоди решiтки (A) alfa-Fe (Im3m): а=2.8993(109); b=2.8993(109); c=2.8993(109) 

Перiоди решiтки (A) alpha-B (R-3m): а=4.9080(0); b=4.9080(0); c=12.5670(0) 

Непроiдентифiкованi вiдбиття спектру: 2Teta (I): 9.38(1) 



Д.2 

Результати фазового аналізу зразка:  S-3 (770 К) 

 

Рис. Д2 Дифрактограма сплаву S-3, після ТО при 770 К 

(Mo К - випромінювання). 

 

Таблиця Д2 

Результати фазового аналізу для сплаву S-3, після ТО при 770 К 

I експ. 2Teta експ. d експ 

Фазовий склад 

alfa-Fe alfa-B 

I d розр h k l I d розр h k l 

1.7 9.800 4.1846 - - - 1.7 4.1890 003 

100.0 20.197 2.0302 100.0 2.0385 011 - - - 

17.5 28.501 1.4445 13.9 1.4414 002 - - - 

29.2 35.288 1.1725 21.8 1.1769 112 .1 1.1735 036 

5.3 40.797 1.0193 5.0 1.0192 022 - - - 

6.0 45.873 .9114 5.9 .9116 013 - - - 

 

Фазовий склад: (98%) alfa-Fe + (2%) alpha-B 

% - за вiдношенням iнтенсивностей вiдбиттiв 

 

Перiоди решiтки (A) alfa-Fe (Im3m): а=2.8828(57); b=2.8828(57); c=2.8828(57) 

Перiоди решiтки (A) alpha-B (R-3m): а=4.9080(0); b=4.9080(0); c=12.5670(0) 



Д.3 

Результати фазового аналізу зразка:  S-3 (870 К) 

 

 

 

Рис. Д3 Дифрактограми сплаву S-3, після ТО при 870 К 

(Mo К - випромінювання). 

 

 

 

 



Д.4 

Таблиця Д3 

Результати фазового аналізу для сплаву S-3, після ТО при 870 К 

I експ. 2Teta експ. d експ 

Фазовий склад 

alfa-Fe Fe3B0.82P0.16 

I d розр h k l I d розр h k l 

.4 12.879 3.1377 - - - .9 3.1262 220 

.3 14.455 2.7995 - - - 1.9 2.7961 310 

2.7 16.697 2.4280 - - - 7.8 2.4433 031 

22.8 19.052 2.1317 - - - 22.8 2.1385 321 

100.0 20.047 2.0275 100.0 2.0274 011 - - - 

13.1 21.098 1.9280 - - - 19.9 1.9251 141 

3.1 22.730 1.7918 - - - 2.2 1.7905 222 

6.4 23.595 1.7273 - - - 8.1 1.7214 312 

17.7 28.559 1.4329 13.9 1.4336 002 - - - 

1.6 29.667 1.3807 - - - .9 1.3793 161 

6.4 32.834 1.2511 - - - 7.6 1.2505 550 

4.8 33.924 1.2121 - - - 4.3 1.2135 071 

25.1 35.155 1.1711 21.8 1.1705 112 2.2 1.1702 721 

2.5 37.859 1.0904 - - - 2.5 1.0922 004 

2.0 38.627 1.0696 - - - 1.8 1.0692 462 

5.8 40.853 1.0137 5.0 1.0137 022 - - - 

.6 43.366 .9577 - - - .9 .9560 424 

.8 44.667 .9313 - - - .7 .9327 723 

7.2 45.953 .9066 5.9 .9067 013 - - - 

 

Фазовий склад: (81%) alfa-Fe + (19%) Fe3B0.82P0.16 

% - за вiдношенням iнтенсивностей вiдбиттiв 

 

Перiоди решiтки (A) alfa-Fe (Im3m): а=2.8672(13); b=2.8672(13); c=2.8672(13) 

Перiоди решiтки (A) Fe3B0.82P0.16 (I-4): а=8.8422(61); b=8.8422(61); c=4.3687(36) 

    

 

  



Д.5 

Результати фазового аналізу зразка:  S-3 (970 К) 

 

 

 

 

 

Рис. Д4 Дифрактограми сплаву S-3, після ТО при 970 К 

(Mo К - випромінювання). 

 

 



Д.6 

Таблиця Д4 

Результати фазового аналізу для сплаву S-3, після ТО при 970 К 

I 

експ. 

2Teta 

експ. 
d експ 

Фазовий склад 

alfa-Fe Fe3B0.82P0.16 H3BO3 

I d розр h k l I d розр h k l I d розр h k l 

1.4 9.708 4.1552 - - - - - - .4 4.2090 1-11 

.3 11.098 3.6400 - - - - - - - - - 

5.0 12.838 3.1516 - - - .7 3.1239 220 4.3 3.1490 -102 

2.9 17.650 2.3007 - - - - - - .4 2.2920 12-1 

18.1 19.062 2.1324 - - - 18.1 2.1366 321 - - - 

100.0 20.085 2.0253 100.0 2.0256 011    .3 2.0170 0-31 

7.6 21.063 1.9326 - - - 15.8 1.9235 141 .1 1.9380 202 

3.5 22.723 1.7936 - - - 1.8 1.7886 222 - - - 

5.7 23.575 1.7299 - - - 6.4 1.7328 150 - - - 

25.2 28.610 1.4312 13.9 1.4323 002 - - - - - - 

1.4 29.722 1.3789 - - - .7 1.3782 161 - - - 

6.1 32.872 1.2503 - - - 6.1 1.2507 323 - - - 

4.2 34.018 1.2094 - - - 3.4 1.2125 071 - - - 

26.5 35.208 1.1699 21.8 1.1695 112 1.8 1.1693 462 - - - 

2.2 37.898 1.0898 - - - 2.0 1.0908 004 - - - 

1.5 38.634 1.0698 - - - 1.4 1.0683 462 - - - 

6.7 40.885 1.0134 5.0 1.0128 022 - - - - - - 

7.3 46.027 .9055 5.9 .9059 013 - - - - - - 

 

Фазовий склад: (82%) alfa-Fe + (15%) Fe3B0.82P0.16 + (4%) H3BO3 

% - за вiдношення iнтенсивностей вiдбиттiв 

 

Перiоди решiтки (A) alfa-Fe (Im3m): а=2.8646(26); b=2.8646(26); c=2.8646(26) 

Перiоди решiтки (A) Fe3B0.82P0.16 (I-4): а=8.8356(51); b=8.8356(51); c=4.3632(41) 

Перiоди решiтки (A) H3BO3 (P-1): а=7.0390(0); b=7.0530(0); c=6.5780(0) 

alpha = 92.600(0); beta = 101.200(0); gamma = 119.800(0) 

Непроiдентифiкованi вiдбиття спектру: 2Teta (I): 11.10(0) 

 

 



Д.7 

Результати фазового аналізу зразка:  S-3 (1070 К) 

 

 

 

 

Рис. Д5 Дифрактограми сплаву S-3, після ТО при 1070 К 

(Mo К - випромінювання). 
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Таблиця Д5 

Результати фазового аналізу для сплаву S-3, після ТО при 1070 К 

I 

експ. 

2Teta 

експ. 
d експ 

Фазовий склад 

alfa-Fe Fe3B0.82P0.16 H3BO3 

I d розр h k l I d розр h k l I d розр h k l 

2.9 9.701 4.1330 - - - .4 3.9623 011 3.8 4.1788 1-11 

36.5 12.591 3.1977 - - - .5 3.1583 220 36.0 3.1638 002 

7.3 15.639 2.5830 - - - - - - 5.3 2.5548 021 

12.2 18.916 2.1420 - - - 12.2 2.1613 321 1.6 2.1581 2-31 

100.0 20.057 2.0222 100.0 2.0262 011 - - - 2.2 2.0101 0-31 

5.2 20.857 1.9460 - - - 9.4 1.9455 141 .6 1.9317 202 

3.3 22.450 1.8104 - - - 1.2 1.8110 222 .6 1.8104 -223 

5.8 23.313 1.7446 - - - 4.3 1.7409 312 - - - 

2.9 25.866 1.5759 - - - .8 1.5791 440 2.2 1.5868 004 

89.6 28.487 1.4343 13.9 1.4327 002 .1 1.4124 620 - - - 

2.8 32.438 1.2642 - - - 4.1 1.2633 550 - - - 

2.4 33.716 1.2178 - - - 2.0 1.2185 413 - - - 

26.3 35.177 1.1690 21.8 1.1698 112 .1 1.1823 721 - - - 

1.1 37.226 1.1070 - - - .8 1.0968 172 - - - 

1.2 37.890 1.0883 - - - 1.5 1.0833 280 - - - 

7.8 40.794 1.0141 5.0 1.0131 022 - - - - - - 

9.6 45.958 .9057 5.9 .9061 013 - - - - - - 

 

Фазовий склад: (67%) alfa-Fe + (8%) Fe3B0.82P0.16 + (24%) H3BO3 

% - за вiдношенням iнтенсивностей вiдбиттiв 

 

Перiоди решiтки (A) alfa-Fe (Im3m): а=2.8655(44); b=2.8655(44); c=2.8655(44) 

Перiоди решiтки (A) Fe3B0.82P0.16 (I-4): а=8.9330(58); b=8.9330(58); c=4.4210(30) 

Перiоди решiтки (A) H3BO3 (P-1): а=7.0390(0); b=7.0530(0); c=6.5780(0) 

alpha =  92.600(0); beta =  101.200(0); gamma = 119.800(0) 
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Результати фазового аналізу зразка:  S-7/13 (800 K) 

 

 

Рис. Д6 Дифрактограми сплаву S-7/13, після ТО при 800 К 

(Mo К - випромінювання). 
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Таблиця Д6 

Результати фазового аналізу для сплаву S-7/13, після ТО при 800 К 

I експ. 2Teta експ. d експ 

Фазовий склад 

alfa-Fe Fe3B0.82P0.16 

I d розр h k l I d розр h k l 

2.9 13.000 3.0940 - - - - - - 

2.3 13.000 3.0940 - - - 3.4 3.0975 220 

.9 13.900 2.8969 - - - 16.4 2.9093 121 

1.5 14.600 2.7602 - - - 7.3 2.7705 310 

6.8 16.719 2.4158 - - - 29.9 2.4235 031 

87.4 19.225 2.1060 - - - 87.4 2.1206 321 

100.0 20.053 2.0206 50.5 2.0326 011 - - - 

26.1 20.863 1.9436 - - - 32.7 1.9458 022 

26.6 21.491 1.8879 - - -    

4.7 22.911 1.7731 - - - 8.5 1.7782 222 

13.7 23.717 1.7141 - - - 31.0 1.7182 150 

.7 26.286 1.5502 - - - 3.9 1.5488 440 

7.0 28.338 1.4406 7.0 1.4373 002 - - - 

4.5 29.810 1.3714 - - - 3.4 1.3671 161 

24.9 32.989 1.2430 - - - 29.3 1.2438 323 

11.4 34.145 1.2024 - - - 20.9 1.2027 071 

23.2 35.317 1.1639 11.0 1.1735 112 8.5 1.1679 262 

7.1 38.037 1.0838 - - - 9.6 1.0859 004 

5.4 38.770 1.0641 - - - 6.8 1.0624 280 

6.1 40.636 1.0174 2.5 1.0163 022 1.7 1.0166 372 

2.2 42.700 .9705 - - - 2.8 .9698 633 

2.4 43.600 .9515 - - - 4.5 .9497 424 

2.6 44.800 .9274 - - - 2.8 .9283 291 

5.0 45.800 .9083 3.0 .9090 013 1.7 .9082 851 

 

Фазовий склад: (37%) alfa-Fe + (63%) Fe3B0.82P0.16 

% - за вiдношенням iнтенсивностей вiдбиттiв 

Перiоди решiтки (A) alfa-Fe (Im3m): а=2.8746(90); b=2.8746(90); c=2.8746(90) 

Перiоди решiтки (A) Fe3B0.82P0.16 (I-4): а=8.7612(37); b=8.7612(37); c=4.3435(58) 

Непроiдентифiкованi вiдбиття спектру: 2Teta (I): 13.00(2), 21.49(26)
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Результати апроксимації парамагнітної області сплавів системи 

Co-Fe-Mo-Si-B за законом Кюрі-Вейсса 

Рис. Д7 Залежності χ(Т) вихідних АМС 

на основі системи Co-Fe-Mo-Si-B: точки 

– експеримент, криві – результат 

апроксимації за законом Кюрі-Вейсса. 

Рис. Д8 Залежності χ(Т) АМС на основі 

системи Co-Fe-Mo-Si-B, відпалених при 

температурі 620 К протягом години: точки 

– експеримент, криві – результат 

апроксимації за законом Кюрі-Вейсса. 
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Рис. Д9 Залежності χ(Т) АМС на основі 

системи Co-Fe-Mo-Si-B, відпалених при 

температурі 670 К протягом години: 

точки – експеримент, криві – результат 

апроксимації за законом Кюрі-Вейсса. 

Рис. Д10 Залежності χ(Т) АМС на основі 

системи Co-Fe-Mo-Si-B, відпалених при 

температурі 720 К протягом години: 

точки – експеримент, криві – результат 

апроксимації за законом Кюрі-Вейсса. 


