
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

 

 

 

ЯРМОЩУК ЄВГЕНІЙ ІГОРОВИЧ 

 

 

УДК 539.213::[537.62+537.31] 

 

 

 

ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ, МАГНІТНІ ТА ЕЛЕКТРИЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ АМОРФНИХ СПЛАВІВ Fe-B-P-Nb-Cr ТА ДЕЯКИХ 

ЛЕГОВАНИХ СПЛАВІВ НА ОСНОВІ Co ТА Fe 

 

 

Спеціальність 01.04.13 - фізика металів 

 

 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата фізико-математичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019



 

Дисертацією є рукопис. 

 

Робота виконана на кафедрі фізики металів фізичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка МОН України, м. Київ. 

 

Науковий керівник:  доктор фізико-математичних наук, професор 

СЕМЕНЬКО Михайло Петрович,  

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, 

професор кафедри фізики металів. 

 

Офіційні опоненти:  доктор фізико-математичних наук, старший 

науковий співробітник 

ДЕХТЯР Олександр Ілліч, 

Інститут металофізики 

імені Г.В. Курдюмова НАН України, 

провідний науковий співробітник відділу фізики 

міцності і пластичності негомогенних сплавів; 

 

кандидат фізико-математичних наук, 

НЕВДАЧА Віталій Васильович, 

Інститут магнетизму НАН України та МОН України, 

старший науковий співробітник відділу фізики 

плівок.  

 

 

Захист відбудеться 28 листопада 2019 р. о 14 год. 15 хв. на засіданні спеціальної 

вченої ради Д 26.001.23 Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за адресою: 03022, м. Київ, просп. акад. Глушкова 4, корпус 1, 

фізичний факультет, ауд. 500. 

 

 

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 

м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал №12 або на сайті Науково-

консультаційного центру Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за посиланням http://scc.univ.kiev.ua/abstracts. 

 

 

Автореферат розісланий 26 жовтня 2019 р. 

 

 

Вчений секретар спеціалізованої  

вченої ради Д 26.001.23, 

доктор фізико-математичних наук, професор                  Семенько М.П.

http://scc.univ.kiev.ua/abstracts


1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 (АМС), що вже знайшли досить широке застосування у 

промисловому масштабі. 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 

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» [1*, 2*]. 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 (ТО) при температурах, значно нижчих за температуру 
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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. 

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; 

– за результатами рентгенівської дифракції, даними калориметричних та 

резистометричних досліджень вивчити кінетику процесу кристалізації; 
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– 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. 

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 
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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 відбувається максимальне 

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 характером легувальних домішок. 

– вперше досліджено температурну поведінку електроопору сплавів нового 

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

температурного коефіцієнту опору (ТКО)  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. 

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.  
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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 «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 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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі зазначено актуальність проблем, обґрунтовано 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.  

У першому розділі наведено огляд 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. 

Представлений огляд робіт стосовно переваг аморфних та нанокристалічних 

сплавів над кристалічними аналогами. Розглянуто шляхи покращення 

характеристик існуючих та пошуку нових сплавів. Зважаючи на результати 

аналізу літературних джерел, були сформульовані мета дослідження та 

поставлені завдання, які потрібно було вирішити у ході роботи. 

У 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. Зразки досліджених 

аморфних сплавів (таблиця 1) 

отримано методом спінінгування 

розплаву в Інституті металофізики ім. 

Г.В. Курдюмова НАН України. 

У третьому розділі наведені результати експериментальних досліджень 

фізичних властивостей швидкозагартованих аморфних сплавів з високим 

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

Рентгеноструктурні дослідження сплавів у вихідному стані дозволили 

встановити кореляції між структурними характеристиками, параметрами та 

складом досліджених АМС. За отриманими даними розраховані структурні 

фактори та функції радіального розподілу атомів, що дало змогу отримати 

інформацію про ступінь упорядкованості структури сплавів визначити 

структурні параметри досліджуваних сплавів.  

Досліджено вплив термічної обробки на структуру стрічок сплавів. На 

рис. 1 зображено результати дифракції для сплаву S-3 після ступінчатих, з 

дискретністю 100 K, відпалів тривалістю 7 хв в інтервалі температур від 670 до 

1070 K. Фазовий аналіз результатів рентгенівської дифракції дозволив 

встановити послідовність утворення фаз при відпалах. 

 

Таблиця 1  

Склад досліджуваних АМС 

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 
 



7 

Для сплаву S-3, якому характерна двостадійна кристалізація: 

АМС→-Fe(В)+АМС1→-Fe+Fe3B0,82P0,16 

При одностадійній кристалізації, притаманні АМС S-2, S-7/12 та S-7/13, 

цю схему можна записати наступним чином: 

АМС→-Fe(В)+Fe3B0,82P0,16. 

Результати рентгенівської малокутової дифракції дали змогу отримати 

розподіл за розмірами неоднорідностей, якими виступають нанокристалічні 

включення. Показано, що при термообробці суттєво зростає кількість 

неоднорідностей і змінюється їх характер розподілу за розмірами. 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. 

Дослідження зразків сплавів за допомогою скануючої електронної 

мікроскопії (СЕМ) надали інформацію про стан обох поверхонь та сколів 

стрічок сплавів та їх еволюцію після термообробки. Зображення сколів 

продемонстрували, 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. 

Калориметричні дослідження дали змогу встановити у скільки стадій 

відбувається процес кристалізації зразків та визначити відповідні 

характеристичні температури: склування TG; початку кристалізації TХ; 

максимуму тепловиділення при кристалізації TP; плавлення TL (таблиця 2). Було 

відмічено, що на ДСК профілях для сплавів S-7/12 та S-7/13 присутня досить 

широка область переохолодженої рідини, яка є властивою для металевих стекол 

та аморфних матеріалів з відмінною термічною стабільністю. Аналіз 

калориметричних кривих для досліджених сплавів дав змогу охарактеризувати 

їх термічну стабільність, використовуючи параметри, які пов’язані з 

вищезгаданими температурами, а саме TX - TG = ΔT та TX1/TL. 
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Рис. 1 Дифрактограми АМС Fe82,5B8P7Nb1,5Cr1 (S-3) у вихідному стані та при різних 

температурах ТО тривалістю 7 хв (Мо К - випромінювання). 
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Таблиця 2 

Температури Кюрі TC та параметри, що визначають термічну стабільність 

аморфних сплавів Fe-B-P-Nb-Cr (VH =20 K/хв). 

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 

 

За результатами калориметричних та описаних у наступному розділі 

резистометричних досліджень, методом Кіссінджера, визначено енергії 

активації початку кристалізації. Виявлено, що EA, отримані різними методами 

дещо відрізняються, тому було надане пояснення такої відмінності, яка була 

обумовлена специфіками даних методик. На основі порівняння одержаних 

двома методами енергій активації, та з урахуванням дифракційних досліджень, 

вдалося схематично зобразити діаграму стану сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr від 

вмісту в них бору (рис.2). 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. 2 

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. 

Визначено початкову магнітну проникність та досліджено динаміку зміни 

петель перемагнічування сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr при різних режимах 

термообробки. Вимірювання проводились на тороїдальних осердях. 

Встановлено оптимальні температури термообробки TAO, оцінку яких 

проводили за найменшими питомими втратами на перемагнічування. 

Результати досліджень показали, що збільшення температури відпалу до цього 

оптимального значення призводить до зменшення динамічної коерцитивної 

сили та питомих втрат більш ніж удвічі. 

На рис.3, разом з калориметричними кривими, зображено залежність 

питомих втрат на перемагнічування від температури ізохронного відпаду. 

Покращення магнітних властивостей, а саме зменшення питомих втрат на 

перемагнічування, до початку кристалізації можна пояснити релаксацією 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

T
, 

K

Вміст бору, ат.%

В

АМС

АМС + -Fe(B)

-Fe(B) + Fe3B0,82P0,16

 
Рис. 2 Схематична діаграма стану сплавів 

системи Fe-B-P-Nb-Cr від вмісту бору. 
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внутрішніх гартувальних напружень та відповідною перебудовою атомної 

структури стрічок [3*].  

Виявлено, що значення ТAO є нижчими, приблизно на 100 К, за 

температури початку кристалізації, в той час, як для більшості інших АМС ТAO 

зазвичай є досить близькою до температури початку кристалізації. Даний факт 

вказує на ще одну з переваг, які мають сплави даного типу над іншими 

подібними аморфними сплавами. 

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. 

Аналіз експериментальних залежностей магнітної сприйнятливості (Т) у 

парамагнітній області (ТС<T<TX) показав можливість їх опису за допомогою 

узагальненого закону Кюрі-Вейсса: 

,
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         (1) 

Теоретично розраховані значення  локалізованих магнітних моментів 

виявилися помітно нижчими за експериментальні, розраховані за рівнянням (1). 

Високі значення локалізованих магнітних моментів в досліджених АМС 

зумовлені утворенням магнітних неоднорідностей. Базуючись на основі уже 
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розвинутих уявлень про процеси кластеризації в аморфних сплавах, було 

продемонстровано, що одержані значення магнітних моментів зумовлені 

утворенням магнітних неоднорідностей – кластерів. Розміри та концентрація 

таких магнітних утворень залежить від природи легуючих домішок та вмісту 

металоїдної групи. У сплавах Fe-B-P-Nb-Cr такими неоднорідностями є 

антиферомагнітно впорядковані атоми заліза навколо хромових домішок, у 

сплавах Fe-Cu-Si-B(-Nb) – це ізольовані в аморфній матриці нанокристали 

заліза, а в сплавах Co-Fe-Mo-Si-B – це атоми з паралельною орієнтацією 

магнітних моментів атомів навколо атомів домішки.  

Дослідження характеру температурної залежності електроопору R(Т) в 

температурному інтервалі 77-350 К свідчать про те, що значення ТКО 300 

(таблиця 3) для сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr є меншими, ніж 10-4 К-1, при 

тому, що типовими значеннями 300 для більшості аморфних сплавів на основі 

заліза є більше ніж 10-4 К-1. Виміряні значення питомого електроопору 300 

виявилися досить високими 172-189 мкОмсм (таблиця 3), порівняно з 

типовими значеннями для більшості АМС на основі заліза, а саме 

100-150 мкОмсм. Високі значення опору сприятимуть зменшенню вихрових 

струмів, які визначають високочастотні втрати при перемагнічуванні Pвихр~1/. 

Отримані дані з резистометричних досліджень добре накладаються на 

кореляційні залежності (кореляція Муїджі і кореляція між  та Zd [4*]), 

побудовані для багатьох груп аморфних сплавів. Це вказує на те, що механізми, 

що обумовлюють явища електропереносу в досліджених сплавах є типовими 

для АМС. Для досліджених сплавів виявлено, продемонстрований вперше у 

[5*], нелінійний характер температурної залежності електричного опору при 

температурах, нижчих за характеристичні температури (Дебая, Кюрі), який є 

наслідком додаткового внеску. Причиною появи такого внеску є ефекти слабкої 

локалізації, а його температурна залежність пропорційна Т1/2. 

Дослідження сплавів системи Fe-Cu-Si-B(-Nb) рентгеноструктурним 

методом показало, що стрічки даних сплавів у вихідному стані мають певну 

кількість кристалічної фази (приблизно до 10-40%) для яких спостерігається 

гостра текстура кристалів твердого розчину -Fe(Si) та відповідає відбиванню 

від площини (100). Сплави характеризуються двостадійним процесом 

кристалізації, що було підтверджено калориметричними дослідженнями. Як 

було відмічено, одним із параметрів, який використовують для характеристики 

Таблиця 3 

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)). 

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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термічної стабільності є відношення TX1/TL. Отриманні значення TX1/TL для 

даних сплавів виявилися меншими за значення для сплавів Fe-B-P-Nb-Cr. Хоча 

і сплави Fe-B-P-Nb-Cr і мають дещо нижчу температуру TL, більше значення 

відношення TX1/TL у них зумовлено значно вищою температурою початку 

кристалізації. 

Магнітні властивості сплавів системи Fe-Cu-Si-B(-Nb) характеризуються 

подібною до розглянутих у попередньому розділі сплавів поведінкою при ТО. 

Спостерігається суттєвий вплив (покращення) на магнітні властивості 

термообробки при оптимальній температурі TAO. Отримане покращення 

магнітних властивостей тут пояснюється зняттям внутрішніх гартувальних 

напружень та утворенням нанокристалів -Fe(Si). Подальше збільшення 

температури ТA призводить до збільшення коерцитивної сили та питомих втрат 

на перемагнічування. Така поведінка, беззаперечно, зумовлена наближенням до 

температури початку кристалізації ТX та розвитком кристалізаційних процесів, 

зростанням нанокристалів, а також виділенням боридів заліза у АМС.  

Дослідження температурної поведінки електроопору R(T) для групи 

сплавів системи Fe-Cu-Si-B(-Nb) показали, що вони характеризуються лінійною 

поведінкою R(T) майже у всьому дослідженому інтервалі температур, аж до 

початку кристалізації. Отримані для даних сплавів значення (таблиця 4), як і 

для сплавів Fe-B-P-Nb-Cr, також досить добре вкладаються на узагальнені 

кореляційні залежності. Дана група сплавів потрапляє у область, характерну 

сплавам, у яких мінімум електроопору якщо і проявляється, то при дуже 

низьких Т. Таким чином відсутність мінімуму електроопору у цих сплавах 

цілком закономірна.  

Методом рентгенівської дифракції досліджено структуру сплавів Co-Fe-

Mo-Si-B у вихідному стані та після термообробки при різних температурах. 

Один із сплавів, а саме #3, характеризується наявністю фазового розшарування, 

яке, на нашу думку, виникло в аморфному сплаві внаслідок особливостей 

режиму гартування. 

Результати досліджень R(Т) сплавів Co-Fe-Mo-Si-B виявилися 

нелінійними до певної температури Т1. Вище цих температур криві R(T) 

демонструють 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 [6*], вона не може розглядатися як така, що має 

магнітну природу, оскільки значення ТL істотно відрізняються від TC 

досліджуваних сплавів. 

Таблиця 4 

Характеристики АМС системи Fe-Cu-Si-B(-Nb), отримані з температурних 

залежностей електроопору та значення питомого електроопору сплавів. 

Сплав TX1, K TX2, K ρ, мкОм∙см , 10-4 К-1 Zd, ел./ат. 

M-8 616 792 147 2,1 0,06 

M-9 668 837 159 1,9 0,02 
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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 

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 
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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, 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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АНОТАЦІЯ 

 

Ярмощук Є.І. Формування структури, магнітні та електричні 

властивості аморфних сплавів Fe-B-P-Nb-Cr та деяких легованих сплавів 

на основі Co та Fe. - Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.13 «Фізика металів». Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена експериментальним дослідженням 

фізичних властивостей аморфних та нанокристалічних сплавів. У ході роботи 

проведено дослідження структури, кристалізаційних процесів, термічної 

стабільності, магнітних та електричних властивостей нового типу сплавів 

системи Fe-B-P-Nb-Cr та ще декількох груп сплавів – Fe-Cu-Si-B(-Nb) та Co-Fe-

Mo-Si-B. Методом рентгенівської дифракції визначені параметри структури 

аморфних сплавів. Для сплавів системи Fe-B-P-Nb-Cr визначено вплив вмісту 

бору на структуру. Продемонстровано вплив термічної обробки на структуру та 

магнітні характеристики сплавів. Встановлені оптимальні режими 

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

З аналізу експериментальних залежностей магнітної 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. 

Розглянуті деякі особливості електричних властивостей досліджених 

сплавів. Вперше досліджено температурну поведінку електроопору сплавів 

системи Fe-B-P-Nb-Cr. 

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. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Ярмощук Е.И. Формирование структуры, магнитные и 

электрические свойства аморфных сплавов Fe-B-P-Nb-Cr и некоторых 

легированных сплавов на основе Co и Fe. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.13 «Физика металлов». Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН Украины, Киев, 

2019. 

Диссертация посвящена экспериментальным исследованиям физических 

свойств аморфных и нанокристаллических сплавов. В ходе работы проведено 

исследование структуры, процессов кристаллизации, термической 

стабильности, магнитных и электрических свойств нового типа сплавов 
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системы Fe-B-P-Nb-Cr и еще нескольких групп сплавов – Fe-Cu-Si-B (-Nb) и 

Co-Fe-Mo-Si-B. Методом рентгеновской дифракции определены параметры 

структуры аморфных сплавов. Для сплавов системы Fe-B-P-Nb-Cr определено 

влияние содержания бора на структуру. Продемонстрировано влияние 

термической обработки на структуру и магнитные свойства сплавов. 

Установлены оптимальные режимы термообработки, при которых сплавы 

демонстрируют хорошие магнитомягкие свойства. 

Из анализа экспериментальных зависимостей магнитной 

восприимчивости (Т) рассчитано значение локализованных магнитных 

моментов. На основе ранее развитых представлений о процессах кластеризации 

в аморфных сплавах, показано, что полученные значения магнитных моментов, 

обусловленные образованием магнитных неоднородностей - кластеров. В 

сплавах Fe-B-P-Nb-Cr такие неоднородности являются антиферромагнитными 

упорядоченными атомами железа вокруг хромовых примесей, в сплавах Fe-Cu-

Si-B(-Nb) – это изолированные в аморфной матрице нанокристаллы железа, в 

сплавах Co-Fe-Mo-Si-B – это атомы с параллельной ориентацией магнитных 

моментов атомов вокруг атомов примеси. 

Рассмотрены некоторые особенности электрических свойств 

исследованных сплавов. Впервые исследовано температурное поведение 

электросопротивления сплавов системы Fe-B-P-Nb-Cr. Для данной группы 

сплавов обнаружено нелинейный характер температурной зависимости 

электрического сопротивления при температурах, ниже характерных 

температур (Дебая, Кюри), который является следствием дополнительного 

взноса. Причиной появления такого взноса является эффекты слабой 

локализации, а его температурная зависимость пропорциональна Т1/2. Показано, 

что полученные результаты анализа температурной поведения 

электросопротивления для исследуемых сплавов хорошо накладываются на 

обобщенные корреляционные зависимости, построенные на основе 

исследований многих групп сплавов, а именно - корреляция Муиджи, что 

является зависимостью между значениями удельного электросопротивления  и 

температурным коэффициентом электрического сопротивления , а также 

корреляционная зависимость между  от типа легирующей металлической 

примеси. 

Ключевые слова: аморфные сплавы, железо, кобальт, магнитомягкие 

материалы, кристаллизация, термическая стабильность, энергия активации, 

потери на перемагничивание, индукция насыщения, магнитная проницаемость, 

магнитная восприимчивость, магнитный момент, электросопротивление, 

температурный коэффициент электросопротивления. 
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Dissertation for the degree of Candidate of Sciences in Physics and 

Mathematics in speciality 01.04.13 «Physics of metals». Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to the experimental studies of the physical 

properties of amorphous and nanocrystalline alloys. The structure, crystallization 

processes, thermal stability, magnetic and electrical properties of the new type of Fe-

B-P-Nb-Cr system alloys and several other groups of alloys - Fe-Cu-Si-B(-Nb) and 

Co-Fe-Mo-Si-B were investigated. The structure parameters of amorphous alloys 

were determined by X-ray diffraction. The influence of boron content on the structure 

of the Fe-B-P-Nb-Cr system alloys was determined. The effect of heat treatment on 

the structure and magnetic properties of alloys was demonstrated. Optimum heat 

treatment conditions for achieving good soft magnetic properties were defined. 

From the analysis of the experimental dependences of magnetic susceptibility 

(Т) the values of localized magnetic moments were calculated. Based on previously 

developed ideas about the clustering processes in amorphous alloys, it was shown 

that the obtained values of magnetic moments are caused by the formation of 

magnetic inhomogeneities. 

Some features of the electrical properties of the investigated alloys were 

studied. The temperature behavior of electrical resistance of Fe-B-P-Nb-Cr alloys 

was investigated for the first time.  

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. 


