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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Досягнення останніх років у галузі фізики 

конденсованого стану нерозривно пов’язані з розробкою нових матеріалів з 

високими експлуатаційними характеристиками. Серед них особливе місце 

посідають багатокомпонентні інтерметаліди, які є предметом інтенсивних 

досліджень. Це зумовлено як перспективністю практичного використання таких 

матеріалів, так і необхідністю з’ясування фізичної природи формування їх 

властивостей та потребою розробки надійних критеріїв прогнозування 

концентраційних та температурних інтервалів стабільності фаз у таких системах, 

а отже, і стабільності їх функціональних характеристик. Інтерметаліди, зазвичай, 

мають складну кристалічну структуру та незвичайну природу хімічного зв’язку: 

міжатомні зв'язки в них окрім основних металевих складових містять певну 

частку ковалентної складової, що й визначає їх унікальні фізико-механічні 

характеристики, зокрема, високу жароміцність, хімічну стійкість та 

зносостійкість. Інтерметалідам притаманні також високі значення міцності та 

модуля пружності, а також аномальна залежність границі текучості. Враховуючи 

різноманіття наявних фізико-хімічних характеристик, область використання 

інтерметалідів і матеріалів на їх основі на сьогодні вже достатньо широка. Так, 

алюмініди Ni3Al, NiAl, Ti3Al, TiAl та сплави на їх основі внаслідок високої 

стабільності, жароміцності і жаростійкості становлять значний інтерес для 

авіаційній та аерокосмічній техніки і можуть бути використані (та 

використовуються) в якості конструкційних матеріалів для виготовлення 

соплових лопаток та дисків ротора турбін, а також деталей машин, що працюють 

тривалий час при підвищених температурах в окислювальних середовищах. 

Еквіатомні інтерметалічні сполуки РЗМMe зі структурою типу CsCl (РЗМ = Y, 

Dy, Er, Ho; Me = Cu, Zn, Ag) навіть при кімнатній температурі характеризуються 

високою пластичністю. Завдяки високій щільності, пластичності та міцності, а 

також поліпшеним антибактеріальним властивостям сплави системі Ti-Cu разом 

зі сплавами систем Ti-Au та Ti-Ag використовуються для виготовлення імплантів 

при протезуванні в стоматології. Інтерметалічні сполуки Nb3Sn, Nb3Ge, V3Ga 

переходять у надпровідний стан при температурі близько 20 К, який зберігається 

у полях до 30 Тл, що дозволяє використовувати дані матеріали в якості 

соленоїдів у Великому адронному колайдері.  

Проте використання інтерметалідів в якості конструкційних матеріалів 

гальмується в основному їх крихкістю та високою вартістю виробів. Вирішення 

проблеми підвищення технологічної пластичності ведеться, більшою мірою, 

шляхом оптимізації складу сплаву. В цьому контексті особливу увагу привертає 

легування інтерметалідів галієм. Зокрема, галій суттєво збільшує жароміцність 

та пластичність титанових сплавів на основі бінарних сполук системи Ti-Al 

(Ti3Al, TiAl тощо); мікродобавки галію покращують механічні властивості 

алюміній-скандієвих сплавів, а скандій та галій в сплавах на основі алюмінію 

забезпечують їх додаткову міцність й ковкість. Проте вплив галію на жароміцні 

інтерметалічні сполуки системи Ni-Al (NiAl, Ni3Al тощо) досі не досліджено. 
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Також досі не вивчено і вплив добавок галію на властивості еквіатомних сполук 

РЗМCu (РЗМ = Y, Dy). Крім того, для збільшення жароміцнісних характеристик 

в сплави вводяться кремній та вуглець, які за рахунок утворення карбідів та 

силіцидів підвищують температурні характеристики композицій.  

На сьогодні основними методами виготовлення інтерметалічних сполук є 

методи дугової та індукційної плавки, які, на жаль, не дозволяють отримувати 

сплави в нанорозмірному стані. Проте саме забезпечення нанокристалічної 

структури може суттєво поліпшити механічні характеристики матеріалу, що 

виготовляється. Одним, з таких методів синтезу, що веде до формування 

вихідного продукту у нанокристалічному стані є метод механохімічного синтезу 

(МХС), або обробка вихідної шихти в високоенергетичному млині при кімнатній 

температурі. До переваг цього методу слід віднести, по-перше, отримання 

вихідного продукту в нанорозмірному стані, а по-друге, можливість синтезу 

матеріалу, який неможливо одержати при використанні інших методик 

(наприклад, пересичених твердих розчинів). Ще однією з переваг методу МХС є 

можливість отримувати карбіди, оксиди та нітриди металів при низьких 

температурах обробкою суміші порошків вихідних компонентів. На сьогодні 

механохімічним методом синтезовані карбіди практично усіх перехідних металів 

з використанням графіту або сажі в якості вуглецевої компоненті. Проте 

вуглецеві нанотрубки (ВНТ), яким через особливу комбінацію їх розміру, 

геометрії та структури притаманні унікальні механічні властивості, до синтезу 

карбідів майже не залучалися. Відомо, що завдяки унікальній комбінації таких 

властивостей як висока зносостійкість, твердість, міцність і корозійна стійкість, 

композити на основі металевих матриць армовані керамічними частинками 

карбідів, оксидів або нітридів (кермети) знайшли своє застосування в хімічній, 

аерокосмічній, автомобільній, гірничодобувній та нафтогазовій галузях 

промисловості. Також карбіди та нітриди перехідних металів широко 

експлуатуються в якості зносостійких покриттів. Нітриди перехідних металів 

мають високу твердість, відмінні зносостійкі якості, хімічну інертність, 

достатню електричну провідність, надпровідні властивості тощо. Останнім 

часом підвищену увагу дослідників привертають тонкі плівки на основі нітридів 

сполук системи Ti-Al, що дає змогу урізноманітнити їх використання, зокрема, 

як зносостійкі покриття у лезовому обладнанні, дифузійні бар’єри у інтегральних 

мікросхемах тощо.  

Отже, різні структурні властивості, що визначаються хімічними зв'язками, 

роблять інтерметаліди тим класом сполук, застосування яких дуже різноманітне. 

Розуміння природи інтерметалічних сполук ще не досягло такого рівня, щоб 

розробити систему прогнозування властивостей, простежити взаємозв'язок між 

кристалічною та електронною структурою, складом і функціональними 

характеристиками. Відтак, проведення експериментальних досліджень, на основі 

аналізу яких будуть встановлені фізичні закономірностей та виявлені 

особливості формування кристалічних структур потрійних галідів РЗМ, 

визначені особливості формування карбідних фаз в процесі МХ обробки як 

подвійної шихти Ме-ВНТ, так і безпосередньо в металічній матриці при 
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створенні нанокомпозиційних матеріалів, є актуальними і визначають наукову 

цінність дисертаційної роботи, а нові, створені вперше матеріали мають 

практичну цінність. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертаційна робота пов’язана із планами науково–дослідних робіт, які 

проводились у рамках держбюджетних тем кафедри фізики металів фізичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 

міжнародних грантів, зокрема: Комплексної наукової програми Київського 

університету «Нові матеріали і речовини» д/б тема № 80 «Розробка фізичних 

основ створення нових аморфних, мікрокристалічних, шаруватих матеріалів та 

покрить» (№ держреєстрації 0194U024191), д/б тема № 06БФ051-08 (термін 

виконання 01.01.2006-31.12.2010) «Фізико-хімічні основи створення і методи 

дослідження фізичних характеристик нових неоднорідних одно- та 

багатокомпонентних матеріалів (у тому числі монокристалічних, 

мікрокристалічних та наноструктурних) з перехідними та лужними металами та 

їх сполуками» (№ держреєстрації 0106U006358), № 11БФ051-01 термін 

виконання 01.01.2011-31.12.2015 «Фундаментальні дослідження в галузі фізики 

конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і матеріалознавства 

для створення основ новітніх технологій», підрозділ №9 «Розробка фізико-

хімічних основ одержання та модифікації нановуглецевих композиційних 

матеріалів, аморфних сплавів і потрійних сполук галідів перехідних і 

рідкісноземельних металів для забезпечення вирішення екологічних, енерго- та 

матеріалозберігаючих проблем промисловості» (№ держреєстрації 

0111U004954), № 15БФ051-04 термін виконання 01.03.2015-31.12.2017 

«Формування структури та фазового складу керамічних композиційних 

матеріалів на основі карбіду бору в процесі реакційного синтезу» (№ 

держреєстрації 0115U000263), № 19БФ051-11 термін виконання 01.01.2019-

31.12.2021 «Механізми формування керамічних та металічних наноматеріалів 

перспективних для використання в подвійних технологіях» (№ держреєстрації 

0119U100184), грант Комісії з технологій та інновацій Швейцарського Фонду 

підтримки науки SNF (Commission for Technology and Innovation (CTI) Swiss 

National Science Foundation) в рамках програми TopNano21 (01.06.2002 – 

31.05.2004). 

Мета i завдання дослiдження. Метою дисертаційної роботи є 

встановлення фізичних закономірностей формування споріднених потрійних 

галідів РЗМ, нанокомпозиційних матеріалів на основі d-металів та багатостінних 

вуглецевих нанотрубок, а також нанокомпозиційних тонких плівок на основі 

системи TiAlN, що дозволить з’ясувати фізичні механізми формування 

зміцнюючих наночастинок карбідів, оксидів, нітридів тощо безпосередньо в 

металевій матриці композиту.  

Для досягнення поставленої мети вирішувалися наступні завдання, які 

можна розділити на три групи: 

І. Встановлення закономірностей зміни параметрів кристалічної та елек-

тронної структури подвійних інтерметалічних сполук при їх легуванні галієм.  
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• Методом дугової плавки в повному концентраційному інтервалі 

виготовити сплави, і за результатами їх дослідження побудувати ізотермічні 

перерізи відповідних потрійних систем Ti-Al-Ga, Ni-Al-Ga та Y-Cu-Ga. 

• Визначити основні закономірності формування потрійних галідів (з точки 

зору впливу галію на зміну енергії хімічного зв’язку). 

• Встановити характер магнітної взаємодії в одержаних інтерметалічних 

сполуках та з’ясувати кореляції між параметрами їх електронної структури та 

магнітними характеристиками. 

ІІ. Встановлення фізичних закономірностей формування структури нано-

композиційних матеріалів одержаних з порошків d-металів з додаванням вугле-

цевої компоненти у вигляді багатостінних вуглецевих нанотрубок після механо-

хімічної активації компонентів у високоенергетичному планетарному млині. 

• Механохімічним методом синтезувати основні карбіди перехідних металів 

TiC, ZrC, HfC, VC, NbC, TaC, Mo2С, W2C, WC, Fe3C, Co3C та NiCx за участю 

вуглецевих нанотрубок у якості компоненти шихти. Узагальнюючи дані комп-

лексного дослідження продуктів синтезу, вивчити кінетику МХС та з’ясувати 

особливості формування карбідних фаз в процесі МХ обробки шихти Ме-ВНТ. 

• Отримати нанокомпозиційні високощільні матеріали Fe-TiC та Cu-TiC із 

застосуванням попередньої МХ обробки шихти Fe-Ti-ВНТ та шихти Ti-Cu-ВНТ 

з подальшим спіканням синтезованих таким чином сумішей. Дослідити вплив 

структури та складу на механічні характеристики одержаних НКМ, особливістю 

формування яких є утворення карбідних фаз безпосередньо в металічній матриці 

композитів під час їх виготовлення.  

ІІІ. Визначення закономірностей фазових перетворень у тонких плівках 

системи TiAlN та впливу легування кремнієм та хромом на їх мікроструктуру, 

механічні та пружні характеристики. 

• Провести комплексне дослідження фазового складу, мікроструктури та 

механічних властивостей тонких плівок на основі системи TiAlN (моношарових, 

багатошарових та з композиційно градуйованим складом), легованих кремнієм 

або хромом одержаних вакуумно-дуговим методом.  

• Виявити особливості фазових перетворень при високотемпературному 

відпалі покриттів, встановити механізм окиснення тонких плівок TiAlSiN при 

високотемпературному відпалі.  

Об’єкт дослiдження. Механізми формування споріднених потрійних 

галідів РЗМ, нанокомпозиційних матеріалів на основі d-металів та багатостінних 

вуглецевих нанотрубок, а також нанокомпозиційних тонких плівок на основі 

системи TiAlN та  фізичні моделі, що описують механічні та магнітні 

властивості, стабільність фаз та параметри електронної структури в 

інтерметалічних системах та покриттях. 

Предмет дослiдження. Фізичні закономірності впливу складу, 

структурного стану та умов одержання на механічні характеристики 

інтерметалічних сполук, нанокомпозиційних матеріалів на основі d-металів та 

багатостінних вуглецевих нанотрубок та тонких плівок.  
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Методи дослiдження. З метою вирішення поставлених задач використано 

апробований комплекс експериментальних та розрахункових методів, зокрема: 

рентгенівська порошкова та монокристальна дифрактометрія, скануюча 

електронна мікроскопія, просвічуюча електронна мікроскопія та просвічуюча 

електронна мікроскопія високої роздільної здатності, рентгеноспектральний 

мікроаналіз, рентгенівська фотоемісійна спектроскопія, метод 

спектроеліпсометрії, наноіндентування, атомна силова мікроскопія  та метод 

магнетометрії за Фарадеєм.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

• На основі результатів рентгенівських досліджень виготовлених сплавів 

вперше в повному концентраційному інтервалі побудовано ізотермічні перерізи 

діаграм стану металічних систем Ti–Al–Ga (1073 К) та Ni–Al–Ga (973 К). 

Встановлено, що легування Галієм сполуки Ni3Al (до 2,5 ат.%) збільшує міцність 

на стиснення сплавів Ni3(Al,Ga) до 1,85 ГПа (зростання на 51%) і робить ці 

сплави перспективними для створення на їх основі матеріалу для авіаційної 

промисловості. Рентгенівськими методами монокристалу та порошку визначено 

особливості формування кристалічних структур сполук серії YCuxGa4-x- на 

основі типу BaAl4, які утворюються як в системі Y-Cu-Ga, так і в інших системах 

за участю Галію.  

• Вперше встановлені фізичні закономірності формування локалізованих 

магнітних моментів у сполуках серії DyCuxGa4-x-. Доведено, що в цих 

близькоспоріднених за їх кристалічною структурою сплавів ступінчаста зміна 

величини магнітних моментів  корелює зі зміною збільшення кратності періодів 

підґраток кристалічних фаз і зумовлена перерозподілом електронної густини між 

атомами Dy та Cu/Ga внаслідок зміни енергії РККІ взаємодії, що виникає через 

зміну концентрації електронів провідності у сполуках DyCuxGa4-x-. 

• На основі систематичних досліджень кінетики утворення, кристалічної 

структури та аналізу мікростуктури карбідів, одержаних в результаті 

механохімічного синтезу суміші порошків d-металів та ВНТ встановлено, що 

МХ обробка в високоенергетичному планетарному млині приводить до реак-

ційної взаємодії компонентів. Фазовий склад продуктів обробки, дисперсність, 

морфологія частинок та рівномірність їх розподілу в об’ємі отриманих 

композицій визначаються режимами і, насамперед, тривалістю такої обробки.  

• Вперше розроблено модель процесу карбідоутворення під час МХ обробки 

суміші порошків Ме-ВНТ. Показано, що утворення карбідної фази відбувається 

у три стадії за рахунок самопідтримуваної реакції. 

• На основі проведених досліджень показана ефективність використання 

вуглецевих нанотрубок для створення нанокомпозиційних матеріалів, поліпшені 

механічні характеристики яких регулюються нанорозміром частинок як 

матеріалу основи, так і карбідної фази, що утворюється при МХС безпосередньо 

в металічній матриці, високою щільністю компактованого НКМ та структурними 

особливостями його фазових складових (зазвичай насичених додатковим 

вуглецем).  
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• На основі компонентів: Fe, Cu, Ti та ВНТ розроблено спосіб одержання 

нанокомпозиційних матеріалів з покращеними механічними характеристиками, 

що забезпечується існуванням в нанокомпозитах особливої мікроструктури з 

розподілом вуглецевих нанотрубок по границях зерен, диспергуванням 

агломератів ВНТ та порошків компонентів, механічною активацією компонентів 

шихти і взаємолегуванням металів з утворенням карбідних фаз безпосередньо у 

шихті. 

• На основі аналізу експериментальних даних рентгенівської дифракції 

встановлено залежність розміру зерна фази МХС нанокомпозиту від тривалості 

розмелювання, яка враховує межі передбачуваності поведінки системи та 

дозволяє обрати часовий крок відбору проб для вивчення динаміки перетворень, 

що відбуваються при розмелюванні шихти із перехідних d-металів та ВНТ.  

• На основі аналізу даних електронної мікроскопії вперше встановлені 

особливості формування композиційно градуйованої структури тонких плівок 

TiAlSiN, одержаних вакуумно-дуговим методом. Показано, що легування 

Кремнієм покриттів TiAlN, а також створення особливої градієнтної 

мікроструктури тонких плівок забезпечують підвищений рівень 

тріщиностійкості досліджуваних покриттів, що дозволяє збільшити строк їх 

експлуатації.   

• На основі систематичного дослідження механічного відклику системи 

тонка плівка/покриття під час наноіндентування розвинено енергетичну модель 

визначення коефіцієнту інтенсивності напружень, що базується на алгоритмі 

розрахунку дисипативної роботи навантаження на індентор. Одержано 

емпіричне рівняння, що встановлює загальний зв'язок між стійкістю тонкої 

плівки до пружної деформації при індентуванні та прикладеним навантаженням. 

• У результаті комплексного експериментального дослідження вперше 

детально вивчено шарувату структуру окалини, що утворилася на поверхні 

плівок TiAlSiN при високотемпературному відпалі, досліджено еволюцію мікро-

структури покриттів TiAlSiN та TiAlCrN під час високотемпературної обробки 

та встановлені механізми, що регулюють окиснення зазначених тонких плівок.  

Практичне значення отриманих результатів визначається 

фундаментальним характером досліджень і встановленими закономірностями, 

які відіграють значну роль у розвитку фізичних уявлень про особливості 

формування кристалічної структури інтерметалічних сполук. Запропоновані в 

роботі підходи по одержанню нанокмопозиційних карбідів d-металів мають ще 

й самостійне практичне значення, що дозволяє використати їх як для розробки 

нових функціональних матеріалів (для оптимізації їх складу, структурно-

фазового складу та режимів одержання), так і для розробки науково-

обґрунтованих критеріїв прогнозування рівня експлуатаційних характеристик 

функціональних матеріалів і покриттів, які використовуються, зокрема, у 

авіапромисловості.  

Особистий внесок здобувача. У дисертації узагальнені результати 

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

співробітниками кафедри фізики металів і кафедри оптики фізичного факультету 
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Київського національного університету імені Тараса Шевченка, співробітниками 

Інститутів НАН України, зокрема: Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова, 

Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона, Інституту надтвердих матеріалів 

ім. В.М. Бакуля, співробітниками Швейцарського Федерального політехнічного 

інституту (EPFL), Лозанна, Швейцарія та колегами з компаній PLATIT 

(Швейцарія) BALZERS (Ліхтенштейн). Внесок автора в отримання наукових 

результатів полягає у постановці задач та визначенні методів їхнього вирішення, 

виборі об’єктів та формулюванні основних напрямків досліджень, розробці 

методології експериментальних досліджень та програмного забезпечення для 

обробки експериментальних даних. У роботах [1, 3, 7, 8, 31–37, 39– 47] авторка 

безпосередньо брала участь у постановці задач, виконанні експериментальних 

досліджень, обговоренні та узагальненні результатів, підготовці матеріалів до 

друку. У колективній монографії [6] розділи 2 та 3 написані авторкою особисто. 

У роботах [4, 5, 38] здобувачкою проведені теоретичні розрахунки механічних 

характеристик тонких плівок та запропонована методика розрахунку 

тріщиностійкості зазначених матеріалів. Разом з іншими співавторами 

здобувачка брала безпосередню участь у проведенні експериментів, обговоренні 

результатів і написанні робіт [9– 30, 46]. Статті [2, 26] є одноосібними роботами 

здобувачки.  

Апробацiя результатiв дисертацiї. Основні результати, викладені в 

роботі, доповідалися на наукових семінарах кафедри фізики металів Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та були представлені на 

наступних наукових конференціях: The International Conference on Metallurgical 

Coatings and Thin Films (ICMCTF): Сан Діего, США, 2003, 2004; Міжнародна 

конференція Euromat, Лозанна, Швейцарія, 2003; International Scientific Meeting 

TopNANO21, Берн, Швейцарія, 2003, 14th European Conference on Diamond, 

Diamond-like Materials, Carbon Nanotubes, Nitrides & Silicon Carbide (Diamond 

2003), Вена, Австрія, 2003; 9th Int. conference on the mechanical behaviour of 

materials (ICM 9), Женева, Швейцарія, 2003; Надтверді, композиційні матеріали 

та покриття: отримання, властивості, застосування, міжнародна конференція, 

Київ, 2004 р., Міжнародна конференція з функціональних матеріалів ICFM, 

Партеніт, Україна, 2005; International Young Scientists Conference Optics and High 

Technology Material Science (SPO), Київ, Україна, 2014, 2017; International 

Conference “Nanotechnology & Nanomaterials” NANO–2017, Чернівці, Україна, 

2017; Міжнародних симпозіум з аморфних та нанокристалічних матеріалів 

ISMANAM: Сан Себастьян, Іспанія; 2017, Рим, Італія; 2018, Мумбаі, Індія, 2019; 

Сучасні проблеми фізики конденсованого стану: 2015, 2018, Київ, Україна.  

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 47 наукових робіт: 

30 наукових статей у фахових журналах (21 стаття у виданнях, які входять до 

наукометричної бази даних Scopus); 17 тез доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається із вступу, п’яти 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел i додатків. Повний 

обсяг дисертації складає 373 сторінки, основний текст викладений на 308 
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сторінках. Список використаних джерел містить 358 найменувань і займає 37 

сторінок. Додатки розміщені на 27 сторінках. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У вступі висвітлено стан проблеми обраної для дослідження, обґрунтовано 

актуальність теми дисертації, сформульовано мету і завдання роботи, 

охарактеризовано наукову новизну та практичне значення отриманих 

результатів, визначено їх зв'язок з науковими проектами, відзначено особистий 

внесок дисертантки і наведено дані щодо апробації результатів роботи. 

 Перший розділ присвячено дослідженню кристалічної структури та 

властивостей потрійних інтерметалічних сполук за участю галію. Вперше в 

повному інтервалі концентрацій досліджені сплави та побудовані ізотермічні 

перерізи діаграм стану систем Ti–Al–Ga (1073 К) та Ni–Al–Ga (973 К). Показано, 

що ці системи характеризуються утворенням неперервних та протяжних твердих 

розчинів на основі подвійних сполук базисних систем.  

Серед досліджених сплавів особливу увагу привертають леговані галієм 

тверді розчини на основі сполук -Ti, Ti3Al й Ni3Al, оскільки алюмініди нікелю 

(NiAl і Ni3Al) завдяки унікальному поєднанню фізико-хімічних характеристик 

широко застосовуються як жароміцні матеріали та покриття, в тому числі як 

теплові екрани для камер згоряння, а також у якості лопаток першого ряду в 

промислових газових турбінах, з цих матеріалів виготовляють 

високотемпературні секції газотурбінних двигунів літаків. На жаль, унікальність 

цих матеріалів (висока температура плавлення, низька густина, висока міцність, 

а також хороша стійкість до корозії та окиснення) нівелюється їх крихкістю та 

низькою пластичністю. В роботі досліджено вплив легування галієм на механічні 

характеристики інтерметалідів NiAl, оскільки очікувалося, що добавки галію 

підвищать в’язкість зазначених сплавів і в цілому покращать функціональні 

властивості.  

 

На кубічних зразках (5х5х5 мм) 

сплавів твердого розчину Ni3(Al,Ga) з 

вмістом 0 – 12,5 ат.% Ga було 

виконано вимірювання тензора 

напружень. Готові кубічні зразки 

піддавали одновісному стисканню при 

кімнатній температурі. Вісь стискання 

була спрямована уздовж осі [111] 

текстури для всіх зразків. Значення 

міцності на стиснення ст і модуля 

Юнга Е розраховані з 

експериментальних кривих 

розтягування наведені на Рис. 1, і  

Рис. 1. Графіки залежності від вмісту галію в 

сплаві твердого розчину Ni3(Al,Ga): (а) 

міцності на стиснення (кружки, ліва шкала) 

та модуля Юнга (квадрати, права шкала. 
видно, що додавання 2,5 ат.% галію збільшує міцність на стиснення сплаву 

Ni3(Al,Ga) до 1,85 ГПа, що складає 51% зростання і робить цей сплав 

перспективним для створення на його основі матеріалу для авіаційної 
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промисловості.Уточнено будову ізотермічного перерізу діаграми стану системи 

Y–Cu–Ga при 973 К, в ній ідентифіковано 23 фази та тверді розчини на основі 

подвійних сполук. Уточнено будову ізотермічного перерізу діаграми стану 

системи Y–Cu–Ga (973 К) та показано, що її формують фрагментовані тверді 

потрійні розчини з модифікованими структурами типів ThMn12, Th2Zn17, CaCu5, 

BaAl4, La3Al11, CeCu2 та CaIn2. Рентгенівськими методами монокристалу та 

порошку визначена кристалічна структура серій сполук YCuxGa4-x-, DyCuxGa4-x-

 й GdAlxGa4-x зі структурами, похідними від типу BaAl4. Встановлено кореляцію 

між особливостями кристалічних структур даних фаз, їх магнітними 

характеристиками та електронною структурою.  

Досліджені сполуки серії DyCuxGa4-x- демонструють постійне кратне 

збільшення періодів підґраток від 1х1 (для I-фази), до 3х3 (для II- і III-фаз) і, 

нарешті, до 9х9 (для IV фази). У сполуках I-IV кристалографічно незалежні 

атоми диспрозію утворюють при Z = 0; 0,5 подібні атомні сітки (тетрагональні 

або орторомбично спотворені), які нагадують сітки барію у структурі типу BaAl4. 

Але розташування атомів Cu/Ga в цих сполуках дещо відрізняється. Для 

однофазних сплавів серії DyCuxGa4-x- методом Фарадея проведено вимірювання 

температурних залежностей магнітної сприйнятливості  в інтервалі температур 

300 – 650 К. Отримані експериментальні політерми χ(Т) виявилися схожими для 

всіх досліджених зразків та можуть бути добре описані модифікованим законом 

Кюрі-Вейса: 

𝜒 = 𝜒0 +
𝑁𝜇𝑒𝑓𝑓

2

3𝑘(𝑇−𝜃𝑝)
,       (1) 

де 0 незалежна від температури частина магнітної сприйнятливості; eff – 

ефективний магнітний момент; p – парамагнітна температура Кюрі; N – число 

Авогадро, k – стала Больцмана.  

 

Встановлено, що магнітні властивості 

сполук DyCuxGa4-x- сильно залежать від 

оточення атомів Dy. Виявлено, що 

значення ефективного магнітного 

моменту для вивчених сплавів серії 

DyCuxGa4-x- eff/Dy = (10,77 – 11,24)B є 

вищими за значення магнітного 

моменту для іону Dy3+ (=10,65B) 

(Рис. 2). Очевидно, що такі особливості 

зміни магнітного моменту 

безпосередньо пов'язані з електронною 

структурою досліджуваних 

інтерметалідів.  

Рис. 2. Залежність ефективного магнітного 

моменту від вмісту галію в сплавах 

DyCuxGa4-x-. 

Спостережувана ступінчаста зміна величини eff/Dy добре корелює зі зміною 

збільшення кратності періодів підґраток фаз. 
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Для аналізу електронної структури сполук DyCuxGa4-x- застосовано метод 

рентгенівської фотоелектронної спектроскопії. Було записано рентгенівькі 

фотоемісійні (РФЕ) спектри трьох сплавів DyCuxGa4-x-  з різним вмістом галію 

(57,5; 59,5 і 67,5 ат. %) в широкому діапазоні енергій: від 0 до 1200 еВ. Отримані 

значення енергії були нормовані відносно рівня Фермі (EF = 0 еВ). Три окремі 

частини досліджених РФЕ спектрів представлені на Рис. 3. 

Аналіз РФЕ спектрів для сплавів DyCuxGa4-x- показує, що остові піки 

атомів диспрозію  і галію (Dy 4d і Ga 3p стани) дещо зсунуті (на 0,4 еВ) від своїх 

положень рівноваги в бік низьких енергій, що визначає невеликий перерозподіл 

електронної густини між атомами компонентів. А саме, електронна густина на 

атомах Dy і Ga зростає із збільшенням концентрації галію, але в той же час 

електронна густина на атомах Cu дещо зменшується. Отримані результати 

показують, що саме атом Dy (а не атоми Cu та Ga) є найбільш чутливими до 

структурних перетворень в інтерметалідах DyCuxGa4-x-.  Добре  відомо,  що в  РЗ  

металах  неповна  електронна підоболонка 4f знаходиться глибше ніж оболонки 

5s й 5p, тобто, 4f електрони не сильно впливають на сусідні атомі. Ось чому 

магнітні моменти рідкоземельних металів зазвичай близькі до моментів для іонів 

РЗМ3+, як це добре описано моделлю спін-орбітальної взаємодії (схема зв'язку 

Рассел-Сондерса). 

 
Рис. 3. Фрагменти РФЕ спектрів фаз DyCuxGa4-x-, які містять (ат. % Ga): 57,5 (II); 59,5 (III)  

та 67,5 (IV). 

Тому, якщо 4f електрони залишаються локалізованим, то зовнішні 5d- і 6s- 

електроні делокалізуются до блохівського стану, поширюючись по всьому 
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сплаву і стаючи складовими електронного газу провідності. Самі ж електрони 

провідності дають лише малій внесок у магнітний момент. Таким чином, хоча 

електронні стани сполук DyCuxGa4-x- істотно не змінюються, все ж таки 

відбувається певна зміна в хімічних зсувах і напівширинах РФЕ піків Dy. 

Можливо, ці зміни викликані перерозподілом електронної густини між 

окремими атомами, обмінна взаємодія між якими обумовлена вільними 

електронами. Таким чином, можна зробити висновок, що зміни в магнітних 

властивостях фаз DyCuxGa4-x- відбуваються за рахунок РККІ взаємодії, яка 

обумовлена зміною концентрації електронів провідності, що відбувається за 

рахунок зміни співвідношення Ga:Cu в сплавах. 

 

Використовуючи результати 

визначення кристалічної структури 

сплавів за комплексом програм 

MStudio MindLab 7.0 (розроблену O. 

Jepsen та O. K. Andersen в Інституті 

Макса Планка, Штутгардт, ФРН) у 

LMTO PLW (метод лінійних мафін-

тін орбіталей у наближенні плоскої 

хвилі) розраховані значення 

електронної густини N та значень 

енергії на рівні Фермі EF для деяких 

сполук DyCuxGa4-x-  (Рис. 4), які 

демонструють добру узгодженість з  

Рис. 4. Зміна енергії на рівні Фермі в 

залежності від  вмісту галію в сплавах 

DyCuxGa4-x-.. 

експериментально одержаними значеннями енергій зв’язку. 

Рентгенівським методом порошку досліджено кристалічну структуру і 

встановлено структурні особливості фаз серії DyMnxGa3, які утворюються при 

частковому зануренні атомів марганцю до структури галіду DyGa3 типу AuCu3. 

Показано, що утворення сполук серії DyMnxGa3 реалізуються при зовнішній та 

внутрішній деформації вихідної кубічної структури і супроводжується зміною 

ступеня окиснення атомів Mn, що й визначає магнітні властивості досліджених 

сполук. 

 У другому розділі розглядається механохімічний (МХ) синтез 

нанопорошків карбідів d-металів. Наведено короткий ретроспективний огляд 

процесів, які реалізуються при механохімічній обробці речовини, та механізмів, 

що регулюють зазначені процеси, показана перспективність використання МХ 

методу для низькотемпературного синтезу фаз, що зазвичай утворюються при 

дуже високих температурах (карбіди). На сьогодні такі матеріали знайшли своє 

широке застосування в промисловості в основному як леговані тверді розчини на 

основі заліза (чавуни та сталі). Широким попитом користуються також і карбіди 

перехідних металів, які, в основному, експлуатуються як для створення 

зносостійких покриттів, так і в якості наповнювачів металічних матриць при 

створенні твердих, зносостійких матеріалів (тверді сплави, тощо). Традиційно в 

якості вуглецевої компоненти для виготовлення таких матеріалів 

використовують вуглець у формі графіту або сажі. Проте вуглецеві нанотрубки 
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(ВНТ), яким через особливу комбінацію їх розміру, геометрії та кристалічної 

структури притаманні унікальні механічні властивості, на сьогодні є 

перспективним наповнювачем для створення на їх основі нових матеріалів з 

покращеними механічними, термічними, магнітними характеристиками. На 

жаль, у вихідному стані вуглецеві нанотрубки формують стійкі агломерати, які 

зазвичай не піддаються руйнуванню та подрібненню, що робить використання 

ВНТ при створенні матеріалів за звичайною технологією порошкової металургії 

неефективним. Але цю проблему можна вирішити, застосовуючи на першому 

технологічному етапі такий метод обробки вихідної шихти як її розмелювання у 

високоенергетичному планетарному млині, оскільки під дією механохімічної 

обробки ВНТ рівномірно розподіляються по об’єму речовини. Тому за рахунок 

суттєвого подрібнення вихідної шихти та руйнування вуглецевих нанотрубок 

МХ обробка забезпечує високу реакційну здатність компонентів, що може 

привести до утворення як пересичених твердих розчинів занурення так і 

карбідних фаз, причому, як правило, з модифікованою структурою та 

покращеними властивостями.  

В роботі МХ обробкою шихти Ме-ВНТ в високоенергетичному 

планетарному млині синтезовано низку нанорозмірних двокомпонентних 

карбідів перехідних d-металів, а саме, відомих раніше карбідів TiC, ZrC, HfC, 

VC, NbC, TaC, YCx, Mo2С, W2C, WC, Fe3C та Co3C, а також нового карбіду NiCx. 

Переважна більшість зазначених вище карбідів з використанням ВНТ в якості 

компоненти шихти МХ синтезована вперше. З метою проведення подальшої МХ 

обробки готували необхідного складу шихту, що містить вихідні метали та 

багатошарові вуглецеві нанотрубки. Задіяні перехідні d метали докладно 

охарактеризовані в Таблиці 1 (чистота металів не гірше 99,95 ваг. %). Якщо це 

було можливо, для синтезу матеріалів використовували дисперсні порошки 

металів, проте, зважаючи на відсутність відповідних порошків, синтез карбідів 

систем Ме-ВНТ із Ме=V, Y, Zr, Hf, Ta здійснювали з використанням подрібнених 

та просіяних шматочків певного металу (Таблиця 1). 

Таблиця 1 

Кристалографічні дані фаз в продуктах синтезу шихти Ме-ВНТ, що 

оброблялася в планетарному млині 60 хв. 

Ме 
Матеріал 

шихти 

Тип 

структ

ури 

Періоди ґратки, нм 
Розра

хован

ий 

вміст 

ВНТ, 

ат. % 

Продукти синтезу після 

60 хв обробки 

Вихідні метали 

а с а с 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 3

d
 Ti Порошок,  

90-125 мкм 
Mg 0,2954(2) 0,4685(3) 0,2951(2) 0,4686(2) ? 

V Стружка,  

< 200 мкм 
-Fe 0,3027(3) – 0,3030(3) – 16(2) 

Fe Порошок, 

 < 200 мкм 
-Fe 0,2866(2) – 0,28665(4) – 9(2) 

Co Порошок, Mg 0,2508(2) 0,4076(8) 0,2507(2) 0,40695(4) ? 
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< 80 мкм 

Ni Порошок,  

< 80 мкм 
Cu 0,35225(2) – 0,3524(1) – 5(1) 

Cu Порошок,  

< 60 мкм 
Cu 0,3638(2) – 0,36149(3) – 2(1) 

  
  
  
  
  
  
 4

d
 

Y Шматочки Mg 0,3641(2) 0,5747(5) 0,36474(3) 0,57306(4) ? 

Zr Стружка,  

< 200 мкм 
Mg 0,3239(2) 0,5148(2) 0,3232(1) 0,5147(1) ? 

Nb Порошок,  

< 40 мкм 
-Fe 0,33043(2) – 0,3300(1) – 10(2) 

Mo Порошок, 

< 40 мкм 
-Fe 0,3147(3) – 0,3147(1) – 5(1) 

  
  
  
  
  
5
d
 

Hf Шматочки Mg 0,3190(4) 0,5044(5) 0,3196(2) 0,5051(1) ? 

Ta Стружка,  

< 200 мкм 
-Fe 0,331092) – 0,33013(3) – 4(1) 

W Порошок,  

< 40 мкм 
-Fe 0,3168(3) – 0,31652(3) – 3(1) 

В якості вуглецевого наповнювача для отримання карбідів d-металів 

використовували багатостінні вуглецеві нанотрубки (ВНТ), синтезовані ТОВ 

"ТМ Спецмаш" (м. Київ, Україна) методом каталітичного хімічного осадження 

парів у реакторі, що обертається. Отримані таким чином ВНТ мають наступні 

параметри: середній діаметр (10 – 20) нм, площу питомої поверхні (200 – 400) 

м2/г (визначено методом десорбції аргону), насипну густину від 20 до 40 г/дм3.  

Підготовлену вихідну шихту поміщали у стакани із нержавіючої сталі 

(висотою 70 мм, діаметром 50 мм) та піддавали механохімічної обробці в 

високоенергетичному планетарному кульовому млині при швидкості обертання 

1480 об/хв з використанням стальних кульок (11 штук діаметром 15 мм, масове 

співвідношення ваги кульок до вихідної шихти 40:1). Процес розмелювання був 

циклічним (≈15 хв обробки, 30 хв охолодження) та здійснювався в атмосфері 

аргону. Температура стаканів під час експерименту не перевищувала 375 К. 

Дослідження кінетики фазових перетворень у вихідній шихти під час її 

обробки в планетарному млині, а також структурних змін та параметрів реальної 

структури окремих фазових складових здійснювали з використанням сукупності 

рентгенівських дифракційних методів. На основі даних рентегнівської дифракції 

по уточненню кристалічних структур МХ синтезованих карбідів показано, що 

металічні підґратки в них зазвичай вакантні в ті чи іншій мірі, а атоми вуглецю, 

що дифундують, мають тенденцію займати додаткові окта- або тетраедричні 

пустоти (Таблиця 1).  

Що до процесів карбідоутворення в зазначених системах, то проведені 

рентгенівські та електронно-мікроскопічні дослідження проби МХ обробленої 

шихти Fe-ВНТ показали, що якщо дифрактограма проби, відібраної після 60 хв 

МХ обробки містить тільки відбиття, які притаманні -Fe, то електронограма цієї 

проби містить сукупність відбиттів від -Fe та вуглецю (Рис. 5, а). ПЕМ 

зображення цієї проби (Рис. 6, а) показує, що на початку процесу механічного 

сплавлення ВНТ (сірі ниткоподібні частинки) спрямовуються до частинок заліза 

(чорні зерна) і частково обгортають їх. Подальша обробка вихідної шихти Fe-
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ВНТ (після 60 хв) веде до поступового зародження карбіду Fe3C: і хоча на 

дифрактограмі проби, отриманої після 150 хв МХ обробки, відбиттів, 

притаманних цьому карбіду поки що не видно, але електронограма цієї проби 

окрім дифракційних кіл від -Fe містить окремі яскраві точкові відбиття від Fe3C 

(Рис. 5, б). Окремі частки вуглецевих нанотрубок на ПЕМ зображеннях цієї 

проби (Рис. 6, б) вже відсутні. Вочевидь, аморфізований вуглець при його 

взаємодії з залізом утворює на поверхні частинок металу окремі зародки 

карбідної фази Fe3C (світло сірі включення на поверхні частинок залізу, Рис. 6, 

б). Слід зазначити також, що на даній стадії процесу розмелювання зерна заліза 

значно деформуються, в результаті чого розміри кристалітів суттєво 

зменшуються. 

 
 

Рис. 5. Фрагменти рентгенограм (випромі-

нювання СоК) та електронограм 

дослідних зразків шихти Fe-ВНТ, 

обробленої в планетарному млині 60 

хв (а), 150 хв (б) та 240 хв (в). 

Рис. 6. ПЕМ зображення дослідних зразків 

ши-хти Fe-ВНТ, обробленої в 

планетарному млині 60 хв (а), 150 

хв (б) та 240 хв (в). 

Видно (Рис. 6, в), що після 240 хв обробки шихти Fe-ВНТ починається 

процес інтенсивного відшарування продуктів реакції, що раніше були утворені 

на поверхні зерен заліза. На ПЕМ зображенні цього зразка виявлено два види 

кластерів, а саме: темні плями часток заліза та світлі плями карбіду Fe3C. Крім 

того, електронограма проби показує суперпозицію дифракційних відбиттів 

заліза та Fe3C, причому присутність цього карбіду вже можна зафіксувати і 

методом рентгенівської дифракції (Рис. 5, в). На цьому процес карбідоутворення 

не закінчується, а продовжується в основному за участю вуглецю, який на 



15 
 

початкових стадіях процесу розмелювання наситів кристалічну ґратку заліза. 

Вочевидь, що при однакових технологічних режимах механохімічної обробки 

вихідної шихти Ме-ВНТ процеси, описані вище для заліза, будуть характерними 

також і для опису взаємодії вуглецевих нанотрубок з іншими d-металами. 

Отже, на першому етапі розмелювання (як правило до 60 хв обробки 

шихти) сумарна енергія зіткнення куль в планетарному млині витрачається 

переважно на аморфізацію вуглецевих нанотрубок та на подрібнення частинок 

вихідного металу по границях зерен, в результаті чого відбувається збільшення 

кількості дрібнодисперсних частинок металу із розвиненою поверхнею 

підвищеної реактивності.  

На цьому етапі за рахунок зернограничної та решіткової дифузії атоми 

вуглецю з аморфізованих ВНТ потрапляють всередину ґратки металу 

утворюючи твердий розчин занурення (Рис. 7), розміщуючись в деформованих 

октаедричних порах структур типу -Fe (V, Fe, Nb, Mo, Ta, W) та Cu (Ni, Cu), а 

також в октаедрічних порах ромбічно спотвореної ґратки типу Mg (Ti, Co, Y, Zr, 

Hf). При цьому, саме дифузія вуглецю в ґратку відповідного металу є основним 

фактором, який незалежно від кристалічної структури металу на першому етапі 

розмелювання регулює утворення зазначених твердих розчинів занурення. 

Показано, що кількість вуглецю, який акумулюється ґраткою металу, при 

утворенні твердого розчину занурення добре корелює зі значенням енергії 

активації дифузії вуглецю у відповідному металі (Рис. 7). Слід зазначити також, 

що металеві підґратки структур усіх твердих розчинів, що утворюються, в тому 

чи іншому ступені стають вакантними, а ґратки металів зі структурою типу Mg 

крім цього внутрішньо деформуються. 

 

 

 
Рис. 7. Залежності вмісту додаткового 

вуглецю в МХС металах та карбідах, від 

енергії активації дифузії вуглецю ( – 

тверді розчині занурення, ⚫ – карбіди). 

 Рис. 8. Залежність розміру кристалітів МХС 

карбідів від ентальпії їх утворення 

На другому етапі розмелювання шихти (зазвичай від 60 до 250 хв обробки) 

процес проникнення атомів вуглецю в металічну матрицю активується. Цей етап 

характеризується також започаткуванням процесу утворення карбідних фаз на 

поверхні часток вихідного металу. Як правило, час розмелювання, необхідний 

для повного перетворення вихідних компонентів у карбід, корелює з ентальпією 
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його утворення. Тоді, якщо значення ентальпії утворення для карбіду нижче 

(Таблиця 2, Рис. 8), то процес формування цього карбіду є більш термодинамічно 

сприятливим. 

З огляду на це, досліджені монокарбіди MeC можна ранжувати за 

простотою їх утворення в кульовому млині (від меншого до більш тривалого часу 

обробки) як HfC → ZrC → TiC → TaC → NbC → VC. Докладне дослідження 

кристалічної структури МХС карбідів показує, що для них характерний надлиш-

ковий вміст вуглецю в крис-талічної ґратці. Причому, утворення цього надлишку 

реалізується як через існування дефектів в металічній підґратці карбіду, так і за 

рахунок занурення додаткових атомів вуглецю до порожніх октаедричних або 

тетраедричних пор відповідної кристалічної структури карбіду. 

Таблиця 2 

Характеристика МХС карбідів, отриманих з шихти Ме-ВНТ. 

Вихідний 

метал 

Вміст 

вуглецю в 

металі 

Синтезований 

карбід 

Вміст вуглецю в карбіді, 

ат.% 

Ентальпія 

утворення 

∆Hf
0, 

кДжмоль-1 

МХС 

синтез 

Традиційна 

технологія 

Структура модифікованого типу NaCl 

Ti 8(2) TiC 51,5(5) 48,7 -82,52 

Zr 7(2) ZrC 50,6(4) 48,7 -97 

Hf 1 HfC 50,0(3) 50,0 -102,4 

V 16(2) VC 53,2(5) 46,9 -57,8 

Nb 10(2) NbC 50.4(5) 47,7 -66,8 

Ta 4(1) TaC 51,3(4) 48,7 -68,4 

Y 12(1) YCx ? ? ? 

Структура типу -Fe2N 

Mo 5(1) Mo2C 38,3(5) 35 -5,25 

W 3(1) W2C 35,1(6) 33 -29 

Структура типу WC 

W 3(1) WC 50(3) 50 -29 

Структура модифікованого типу Fe3Cmod 

Fe 9(2) Fe3C 28(5) 25 1,6 

Co 4(1) Co3C 40(4) 25 0,4 

Структура типу ZnS сфалерит 

Ni 5(1) NiCx 25–50 – – 

Значення надлишку вуглецю в структурі МХС карбіду (по відношенню до 

вмісту вуглецю в структурі звичайного карбіду) добре корелює із енергією 

активації дифузії вуглецю в відповідному металі (Рис. 7). Тобто, при утворенні 

карбідних фаз конкурують два процеси, а саме, дифузія вуглецю в ґратці вихід-

ного метала та формування карбідної фази на базі насиченого твердого розчину. 

Нарешті, на третьому етапі механічного сплавлення формування карбіду 

завершується. При цьому, при досягненні відповідної критичної товщини 

оболонки, частинки цього карбіду відшаровуються від поверхні частинки метала 

– попередника і піддаються розмелюванню із зменшенням розміру кристалітів. 
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Цікавим є те, що значення ентальпії утворення карбіду виявилося зручним 

параметром для аналізу характеру зміни розміру кристалітів МХС карбідів. А 

саме, чим більше значення ентальпії утворення тим швидше формується карбід. 

Таким чином, проведені комплексні дослідження проб, відібраних через 

певний час розмелювання шихти Ме-ВНТ в планетарному млині, виявляють 

найбільш ймовірний механізм утворення карбідів. Вочевидь, що механічна 

енергія зіткнення куль трансформується в теплову, створюючи 

високотемпературні поля локального нагріву. На користь цього твердження 

вказує факт утворення в системах Mo-ВНТ та W-ВНТ саме високотемпературних 

модифікацій карбідів Mo2C та W2C, а не поліморфних модифікацій, притаманних 

цим фазам при температурах проведення МХ синтезу (375 К). Локальний 

температурний розігрів (створення температурних градієнтів) ініціює процес 

дифузії атомів вуглецю з аморфізованих ВНТ по границях та всередину зерна 

вихідного металу. На значну величину потоку дифузії вказує, по-перше, суттєво 

пересичення твердих розчинів вуглецем, який розміщується в октаедричних та 

тетраедричних порах ґратки металу, а по-друге, руйнування цієї ґратки за 

рахунок утворення структурних вакансій. Збільшення реакційної поверхні за 

рахунок подрібнення зерен металу, а також створення локальних напружених 

станів за рахунок дифузійно наведеної деформації ґраток твердих розчинів 

занурення, створюють передумови для утворення саме карбідної фази. Тобто, 

швидше за все, поля механічних напружень релаксують по двох основних 

напрямках, а саме, нагрів та подрібнення, а, значить, досліджені карбіди d-

перехідних металів під час МХС формуються в основному за рахунок 

самопідтримуваної реакції. 

У третьому розділі розглядаються фізичні закономірності синтезу 

нанокомпозиційних матеріалів (НКМ) систем Fe-Ti-ВНТ, Ti-Cu-ВНТ, Y-Cu та 

Ni-C, отриманих з використанням МХ обробки шихти на першому 

технологічному етапі їх виготовлення та механічні характеристики цих НКМ. 

Основою для даного вибору матеріалів були порівняно низька вартість вихідних 

металів, швидкість МХ синтезу карбідів, простота технології термічної обробки 

продуктів синтезу при їх компактуванні, а також очікувані високі механічні 

властивості виготовлених НКМ. 

В шихті Fe-Ti-ВНТ (склад шихти наведено у Таблиці 3) за даними 

рентгенівського фазового аналізу відібраних продуктів механохімічного синтезу 

карбід TiC починає вже після 30-хвилинної обробки вихідної шихти.  

Таблиця 3 

Склад шихти для синтезу НКМ Fe-Ti-ВНТ 

№ Область 

діаграми стану 

Fe Ti ВНТ Фазовий склад нанокомпозиції 

після МХ обробки ат. % ат. % ат. % 

1 Fe-TiC 56 22 22 -Fe (75) + TiC (25) 

2 Fe3C-TiC 60 10 30 Fe3C (86) + TiC (14) 

3 Fe-Fe3C-TiC 56 9 25 -Fe (34) + Fe3C (33) + TiC (33) 

В зразках, оброблених протягом 40 хвилин, елементарний титан вже не 

виявляється, а основною фазовою складовою дослідних проб всіх трьох 
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композицій залишається -Fe. Подальша обробка шихти супроводжується 

появою та поступовим збільшенням кількості фази Fe3C, яка в цих зразках 

співіснує з карбідом TiC.  

За методикою Вільямсона-Холла були визначені середні значення розмірів 

зерен D, а також мікродеформації кристалічної ґратки ε для α-Fe та TiC фаз (Рис. 

9). Аналіз одержаних експериментальних залежностей D(t)та ε(t) показав, що 

вони добре апроксимуються кривими y = y0 + Aexp(–x/t). При цьому можна 

припустити, що в зазначених залежностях розміру зерна фаз від тривалості 

розмелювання шихти (Рис. 9, б, в) параметри апроксимації y, y0, A, x, t 

експоненціальних кривих мають певний фізичний сенс, а саме, 

 𝐷 = 𝐷0𝑒𝑥𝑝 (−
𝑡

𝜏
) + 𝐷𝑓𝑖𝑛,     (2) 

де t - тривалість розмелювання (хв), параметри D0 та Dfin можуть бути 

інтерпретовані як початкове та кінцеве значення розміру зерна фази (нм). 

Параметр τ - це час Ляпунова, який відображає межі передбачуваності поведінки 

системи. Варто зазначити, що значення τ дозволяє обрати тривалість (часовий 

крок) відбору проб для вивчення динаміки перетворень, що відбуваються при 

розмелюванні шихти із ВНТ та перехідних металів. Так, для α-Fe параметр D0 

приблизно дорівнює 1300 нм, Dfin ≈ 4 нм та τ ≈ 20 хв, тоді як для карбіду TiC ці 

параметри відповідно дорівнюють ≈ 370 нм, ≈ 5 нм та ≈ 11 хв. 

 
Рис. 9. Графіки Вільямсона-Холла (а) для фаз шихти 1: 1 – -Fe (120 хв); 2 – TiC (120 хв); 3 – 

TiC (компакт); 4 – -Fe (компакт). Залежності розміру зерен фази TiC, від тривалості 

розмелювання (в рамках наведено значення для спеченого зразка) (б). Залежність 

розміру зерен (в) та мікродеформації (г) фази -Fe, яка існує в композиті Fe-TiC від 

тривалості розмелювання (в рамках наведені значення для спеченого зразка). 

З метою подальшого вивчення механічних характеристик композиту Fe-

TiC двофазний порошковий продукт, отриманий після 120 хв розмелювання в 

планетар-ному млині кожної з трьох сумішей (шихта 1, шихта 2 та шихта 3) був 
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консолідований методом спікання при високому тиску та високій температурі 

(HP-HT). Для забезпечення бажаних параметрів спікання (8 ГПа, 1123 К) було 

застосовано комірку високого тиску типу тороїд (загорнутий у фольгу з AlN 

порошок витримували в комірці протягом 40 с). Згідно даних рентгенівських 

досліджень в результаті HP-HT спікання наночастинки з розміром кристалітів у 

порошку 4-8 нм укрупнюються до 20-22 нм.       

СЕМ-зображення композитів, отриманих з шихти 1, шихти 2 та шихти 3 

свідчать про їх досить високу щільність (Рис. 10, а-в). Тестування спечених 

композитів Fe-Ti-C показало, що середнє значення мікротвердості за Віккерсом 

HV для них складають: 11,3(6) ГПа для зразка, виготовленого з шихти 1; 18,3(4) 

ГПа - з шихти 2 та 14,6(3) ГПа – з шихти 3. Причому, дана величина HV, отримана 

нами для матеріалу Fe-TiC із 65 об.% Fe (шихта 1), вища за твердість матеріалу 

TiC-сталь, що містить лише 30 об. % сталевої зв'язки (8 ГПа) і вище, ніж для 

матеріалу сталь-TiC з 30 мас.% карбіду (8,8 ГПа). Таким чином, отримані 

результати підтвердили наше припущення щодо ефективності використання 

вуглецевих нанотрубок в якості вуглецевого компонента для синтезу матеріалів 

з покращеними механічними властивостями, а також МХ формування карбіду 

титану безпосередньо в металічній матриці, а не використання цього карбіду як 

готової компоненти шихти. 

 
Рис. 10. СЕМ зображення зразків компактованих порошків шихти 1 Fe-Ti-ВНТ, отриманих 

після 120 хв розмелювання шихти 1 (а), шихти 2 (б) та шихти 3 (в): x20000. 

Традиційно інтерметаліди, зокрема, YCu отримують шляхом дугового або 

індукційного плавлення (кристалічні сплави), а також шляхом швидкого 

гартування (аморфні сплави). Однак синтез інтерметалідів у нанокристалічній 

формі вимагає застосування інших методик, наприклад, застосування на 

першому технологічному етапі методу механохімічного синтезу. В результаті 

МХ обробки еквіатомної суміші порошків Y-Cu в планетарному млині невелика 

кількість фази YCu утворюється вже після 10 хв розмелювання шихти. При 

подальшій МХ обробці шихти вміст фази YCu поступово збільшується. Крім 

того, процес розмелювання супроводжується утворенням інтерметаліду YCu2 і 

на останніх стадіях МХ обробки фази YCu та YCu2 стають головними фазовими 

складовими відібраних проб. Надалі дві порошкові суміші, оброблені в 

планетарному млині 60 і 120 хв, консолідували холодним пресуванням (прикла-

дене навантаження дорівнювало 6,4 ГПа). Дослідження отриманих компактів 

методом рентгенівської дифракції вказало, що разом із інтерметалічними фазами 

YCu та YCu2 вони містять певну кількість кристалічного оксиду Y2O3.  
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Згідно з даними РСМА кожне середнє зерно містить не лише приблизно 

рівну кількість (ат.%) Y та Cu, але й приблизно 25 ат. % кисню. Під час холодного 

пресування ці насичені киснем окремі частинки консолідуються у щільний 

матеріал і з шаруватою мікроструктурою (Рис. 11), в якому широкі (2-3 мкм) 

шари з дрібнозеренною структурою та низьким вмістом кисню (біля 20 ат. %) 

чергуються з вузькими шарами (1-1,5 мкм), що містять крупні зерна з 

підвищеним вмістом кисню (близько 32 ат. %). На Рис. 11 ці шари умовно 

позначені як 1 і 2. Слід зазначити, що розміри зерен у кожному з шарів не 

перевищують 20-30 нм. Таким чином, вже через 10 хв обробки шихти у 

високоенергетичному планетарному млині в еквіатомній суміші Y-Cu 

утворюється дрібнозеренна фаза YCu ( 8 нм) зі структурою типу CsCl. 

Подальша обробка шихти (до 50 хв) веде до утворення разом з фазою YCu 

інтерметаліду YCu2, а також оксиду Y2O3. 

 
Рис. 11. Мікрофотографії компактованого зразка. одержаного з еквіатомної 

порошкової суміші Y–Cu після 120 хв обробки в планетарному млині: x1000 (a). x10000 (б). 

Вставка на рис. (б) показує різницю у вмісті ітрію за даними РСМА. 

Механічна обробка шихти викликає пластичну деформацію порошкової 

суміші, що веде до її холодного зварювання. Повторення цього процесу 

спричиняє поступове укрупнення зерен (до 25 нм) з подальшим утворенням 

частинок різного розміру. При холодному пресуванні такої порошкової суміші 

має місце перерозподіл цих частинок, що веде до утворення композиційного 

матеріалу з шаруватою мікроструктурою. Крім цього, дрібні частинки Y2O3, що 

утворюються при механічному легуванні еквіатомної Y-Cu суміші розподілені 

по всьому об'єму рівномірно та збільшують твердість матеріалу при його 

компактуванні (мікротвердість отриманого нами композиційного матеріалу 

становить 2,6 ГПа, а для звичайних інтерметалідів YCu, отриманих методом 

дугового плавлення мікротвердість не перевищує 2,1 ГПа).   

 У четвертому розділі викладено результати досліджень тонких твердих 

плівок системи TiAlSiN, проаналізовано ефект легування Si на структуру та 

механічні характеристики цих покриттів, досліджено еволюцію мікроструктури 

при високотемпературному відпалі тощо. Покриття TiAlSiN осаджені вакуумно-

дуговим методом компанією PLATIT AG (м. Гренхен, Швейцарія) за 

запатентованою технологією LARC®–Technology (LAteral Rotating ARC-

Cathodes). Схема установки наведена на Рис. 12.  
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Для виготовлення покриттів TiAlN 

використовувалися чотири катоди-мішені 

TiAl з однаковим співвідношенням Ti/Al. Для 

осадження покриттів TiAlSiN було 

використано три мішені чистого Ti та одну зі 

сплаву AlSi (80/20). Вибір матеріалу 

підкладки був зумовлений тим що зважаючи 

на високі експлуатаційні характеристики 

сплав WC-Co є одним з основних 

промислових інструментальних матеріалів. 
Рис. 12. Схематичне зображення  

установки вакуумно-дугового 

напилення. 
Нанесення покриттів проводили в атмосфері чистого азоту: тиск під час 

осадження складав 0,1 – 3 Па, температура 500 °С. Варіюванням хімічного 

складу матеріалу мішеней, а також параметрами осадження зразків, одержано 

три різні групи наноструктурованих покриттів. До першої групи віднесені зразки 

моношарових покриттів, до другої – зразки градієнтних нанокомпозиційних 

покриттів, до третьої  – багатошарові покриття, що складаються з ізоструктурних 

шарів TiN/TiAlN або TiAlN/TiAlSiN зі змінною товщиною бішару. Типи 

досліджуваних покриттів охарактеризовані в Таблиці 4. 

Таблиця 4 

Механічні характеристики досліджуваних покриттів системи TiAlN 

№ 
Інтегральний 

хімічний склад 

Товщина 

зразка, 

t, мкм 

Н, ГПа Е, ГПа H/E H3/E2 

Моношарові тонкі плівки з підвищеним вмістом Ті 

1 Ti34Al15N51 1,5 36,2 520 0,070 0,175 

2 Ti34Al14Si1N51 3,38 38,6 510 0,076 0,221 

3 Ti26Al20Si4N50 2,0 39,4 481 0,082 0,263 

Моношарові тонкі плівки з підвищеним вмістом Al 

4 Ti19Al31N50 2,52 29,5 484 0,064 0,119 

5 Ti15Al35N50 3,5 29,0 430 0,067 0,132 

6 Ti22Al28Si2N48 3,16 30,6 368 0,083 0,211 

7 Ti19Al26Si5N50 2,0 29,5 464 0,064 0,119 

8 Ti17Al24Si4N55 2,69 31,6 395 0,080 0,197 

9 Ti18Al27Si4N51 2,57 32,8 381 0,082 0,211 

10 Ti18Al28Si3N51 2,2 32,5 376 0,086 0,243 

11 Ti21Al40Si6N33 2,42 26,7 470 0,047 0,059 

Тонкі плівки з композиційно градуйованим складом 

12 Ti40Al32Si5N23 2,2 42,6 495 0,086 0,315 

13 Ti25Al23Si4N48 2,0 38,5 452 0,085 0,279 

14 Ti19Al30Si3N48 2,1 29,5 380 0,078 0,177 

15 Ti16Al29Si3N52 1,97 28,8 335 0,086 0,212 

16 Ti14Al27Si4N55 2,7 35,4 367 0,088 0,251 
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Багатошарові тонкі плівки 

17 Ti33Al16N51 3,0 33,7 462 0,073 0,179 

18 Ti26Al24Si4N46 3,53 31,4 350 0,090 0,253 

19 Ti22.5Al26Si1N50.5 2,86 32,1 380 0,084 0,228 

20 Ti21Al20Si9N50 3,5 30,7 325 0,094 0,273 

За даними рентгенівської дифракції основною фазовою складовою 

нанесених покриттів є кубічний нітрид с-Ti1-xAlxN, а збільшення в зразках 

покриттів сумарного вмісту алюмінію та кремнію до 30 ат. % та вище веде до 

утворення в них додаткової фази hex-AlN.  

Мікроструктура плівки № 

3 (Ti26Al20Si4N50) визна-

чається зернами меншого 

розміру ніж зерна в 

базовому покритті № 1 

(Рис. 13, б). При цьому, 

окремі стовпчтасті зерна 

росту, що формують 

мікроструктуру зразка № 

1, в зразку № 3 ніби 

скорочуються і стають 

тоншими (Рис. 13, а). 

Типовий приклад мікро-

структури покриття з 

композиційно градуйова-

ним складом № 12  

 
Рис. 14. Мікрофотографії тонкої плівки № 12 

Ti40Al32Si5N23 з градієнтною структурою та відповідні 

електронограми вибраних областей. 

(Ti40Al32Si5N23) представлено на Рис. 14. Яскраво вираженої стовпчастої 

структури в цьому зразку не спостерігається, проте плівка складається з 

подовжених кристалітів в збагаченій титаном області (поблизу підкладки). 

Мікрофотографія поперечного перерізу цієї плівки демонструє, що зі 

збільшенням сумарного вмісту Al+Si зазначена слабка стовпчаста структура 

зазнає поступового витончення по всьому перерізу покриття. Мікроструктура 

окремих областей градієнтного покриття суттєво залежить від вмісту в них 

 

Для вивчення мікроструктури 

покриттів TiAlSiN було 

застосовано сукупність методів 

електронної просвічуючої 

мікроскопії та електронної 

дифракції. Мікрострук-тура 

плівки № 1 (Ti34Al15N51) харак-

теризується слабо вираженою 

стовпчастою структурою росту з 

зерном шириною близько 60 нм 

та довжиною до 150 нм, Рис. 13.  

Рис. 13.  ПЕМ мікрофотографії базових 

моношарових покриттів TiAlN: 

№ 1 Ti34Al15N51 (а), № 3 Ti26Al20Si4N50 (б). 
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алюмінію, оскільки Al, як відомо, сприяє утворенню дрібнодисперсної структури 

матеріалу, запобігаючи формуванню стовпчастої структури росту зерен. Подібне 

зменшення розміру зерен спостерігається тільки в середніх областях градієнтної 

плівки, що містять більше 36 ат.% Al і 4 ат.% Si. У верхній же частині плівки із 

вмістом 6,5 ат.% Si, 42 ат.% Al та 35 ат.% Ti, утворюються рівновісні, добре 

визначені кристалічні нанозерна розміром 5 нм, оточені аморфною матрицею. 

 Твердість (H) і модуль пружності (E) виготовлених покриттів системи 

TiAlSiN вимірювали на обладнанні Nanoindenter XP з індентором Берковича. 

Аналіз отриманих даних наноіндентування проводили за методом Олівера і 

Фарра. Надалі поверхню відбитків індентора аналізували за допомогою атомного 

силового мікроскопу Nanoscope III–AFM, що давало змогу визначити 

морфологію створених при індентуванні тріщин. Експериментально одержані 

значення Н і Е досліджуваних покриттів зведені в Таблиці 4. Встановлено, що 

найвищу твердість серед досліджених матеріалів мають покриття з компози-

ційно градуйованим складом. Індекс пластичності Н/Е, а також опір пластичній 

деформації H3/E2 при варіюванні хімічним складом збільшуються, що харак-

теризує стійкість отриманих покриттів до пружної деформації. Причому, для 

покриттів з підвищеним вмістом алюмінію зростання Н/Е є більш вираженим.  

Для тонких покриттів експериментально одержана залежність твердості 

від прикладеного навантаження просто демонструє характер зміни 

навантаження, і не є достатньою щоб повністю описати механічний відклик 

системи покриття/підкладка. В роботі прослідковано еволюцію механічного 

відклику системи підкладка/плівка із застосуванням низки теоретичних моделей 

та зроблений розрахунок абсолютної твердості покриття, що дає змогу 

передбачити можливість плівки витримувати певні на-вантаження. Важливим є 

те, що всі константи, які використовуються у математичних виразах, можуть 

бути однозначно встановлені з експериментальних кривих.  

Тріщиноутворення в різних за структурою покриттях може здійснюватися 

за різними механізмами. На Рис. 15 наведено АС зображення відбитка індентора 

Берковича в досліджених покриттях: (а) покриття № 1; (б) багатошарового 

покриття № 17; (в)  покриття № 4; (г) покриття № 10.  

 
Рис. 15. АС зображення відбитка індентора Берковича в досліджених покриттях: (а) 

№ 1; (б) № 17; (в) № 4; (г) № 10. 

Видно (Рис. 15, а), що в багатошаровому покритті утворюються послідовні 

поперечні тріщини з кожної сторони відбитка індентора, які залишаються 

паралельними контактному краю між індентором і поверхнею зразка. В той час 

як на мікрофотографії відбитка у моношаровому покритті (Рис. 15, б) чітко видно 
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три радіальні тріщини, що виходять з кутів індентора Берковича. Загалом, такі 

кутові тріщини не є прямими, а частіше з'являються у вигляді ступінчастих лінії. 

Це може означати, що радіальні тріщини утворюються повільно і поступово, а 

не раптово і швидко, як це відбувається в крихких матеріалах. Зазначимо також, 

що незважаючи на велику різницю між твердістю підкладки (Hs = 22,6 ГПа) та 

плівки (Hf  =(35–40)ГПа), руйнування досліджених покриттів відбувається не як 

у випадку руйнування твердого покриття нанесеного на м'яку підкладку, або 

крихких матеріалів, при якому утворюються кутові радіальні тріщини 

Палмквіста. Вочевидь, особливий характер руйнування досліджуваних 

моношарових покриттів може бути пов'язаний з нанорозмірною шаруватою 

структурою, незначною різницею в модулях пружності плівки і підкладки, 

хорошою адгезією плівки на підкладці, і високою трищіностійкістю підкладки і 

плівки. На Рис. 15, г у покритті № 10 (легованим Si) кільцеподібні тріщини 

стають більш вираженими і періодичними. Очевидно, що спостережувана 

деформація плівки зумовлена легуванням кремнієм – подібні варіації хімічного 

складу спричинюють дрібнодисперсну структуру покриття, а отже внаслідок 

відсутності зміщень в зоні контакту, тріщини стають добре організованими і 

паралельними контактному краю.  

Для пояснення фізичних механізмів тріщиноутворення у тонких плівках 

TiAlSiN запропоновано енергетичну модель, що ґрунтується на обчисленні 

незворотної дисипативної роботи навантаження на індентор. Із застосуванням 

даної моделі розраховано критичний коефіцієнт інтенсивності напружень KIC 

досілждених покриттів.  Найвищі значення КІС~4,5 МПам1/2 мають багатошарові 

покриття, а моношарові тонкі плівки з підвищеним вмістом алюмінію 

демонструють найменші значення КІС серед усіх досліджуваних покриттів (~1,6 

МПам1/2). Покриття з композиційно градуйованим складом і моноша-рові плівки 

з переважним вмістом Ті характеризуються приблизно однаковими значеннями 

коефіцієнту інтенсивності напружень (КІС ~ 3,8 МПам1/2). Крім того, для всіх 

досліджуваних покриттів значення коефіцієнта інтенсивності напру-жень КІС зі 

збільшенням параметру  (зі збільшенням сумарного вмісту в покриттях (Al+Si)) 

збільшуються. 

Для покриттів TiAlSiN досліджено еволюцію кристалічної структури, 

мікростуктури та механічних характеристик при високотемпературному 

ступінчастому відпалу при 800 –1550 C (1 год витримки при кожній 

температурі) в атмосфері N2. За даними рентгенівської дифракції, в 

моношарових покриттях процес розпаду основної фазової складової покриття – 

твердого розчину с-Ti1-xAlxN – здійснюється за схемою:  

с-Ti1-xAlxN → с-Ti1-xAlxN + с-AlN → с-Ti1-xAlxN + с-AlN + hex-AlN. 

 Встановлено, що високотемпературний відпал (до 1550 С) покриттів 

TiAlSiN викликає суттєву зміну величини їх твердості за рахунок термічного 

розпаду до їх стійких фаз через проміжну стадію спінодального розпаду. 

Покриття TiAlSiN з композиційно градуйованим складом характеризуються 

підвищеною жаростійкістю оскільки процес розпаду твердого розчину с Ti1-
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xAlxN в них починається при більш високих температурах (біля 1100 С) ніж в 

близьких за складом моношарових тонких плівках (біля 1000 С). 

 

Моношарове покриття № 9 

(Ti18Al27Si4N51) та покриття з 

композиційно градуйованим складом № 

16 (Ti14Al27Si4N55), що містять кремній, 

демонструють більшу твердість 

протягом усього діапазону відпалу, 

максимального значення їх твердість 

сягає після відпалу при 1000 C (Рис. 16). 

Тобто пікові значення твердості для цих 

покриттів (36,7 ГПа для № 9 та 38,2 ГПа 

для № 16) спостерігаються при темпера- 
Рис. 16. Зміна твердості досліджуваних 

покриттів при відпалі. 

турі, яка започатковує розпад твердого розчину с-Ti1-xAlxN на поліморфні 

модифікації AlN. Підвищення температури відпалу до 1000 C та вище веде до 

зменшення значення твердості, але не такого стрімкого, як зменшення твердості 

базового покриття № 5 (Рис. 16). Це добре узгоджується з вищенаведеною 

еволюцією структури під час відпалу, що відповідає уповільненому утворенню 

hex-AlN. Порівняно з базовим покриттям № 5, покриття з композиційно 

градуйованим складом № 16 демонструє набагато більшу твердість протягом 

усього діапазону температур відпалу. Отже, легування кремнієм покриттів TiAlN 

веде до збільшення їх твердості по відношенню до базового покриття. При 

високотемпературному відпалі зазначених покриттів ця тенденція зберігається, 

що є важливим при їх використанні в якості покриттів для лезового інструменту, 

робочі температури експлуатації яких сягають 800 С.  

 
Рис. 17. Відповідні карти розподілу елементів (Ti, O та Al) відпаленого покриття № 2 

Ti34Al12Si3N51. 

В роботі вперше детально вивчена структура окалини, що утворилася на 

поверхні термообробленого покриття TiAlSiN (товщиною 2 мкм). Електронно-

мікроскопічні дослідження показали, що на його поверхні плівки вирослі ша-

рувата окалина товщиною 1 мкм. Поверхня окалини являє собою шар крупногра-

нульованого (розмір зерен близько 100–300 нм) TiO2. Під шаром оксиду титану 

утворюється шар Al2O3 товщиною 200-300 нм, що виконує роль дифузійного 

бар’єру, під яким формується другий шар TiO2 товщиною  700 нм (Рис. 17).  
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Відомо, що Al2O3 є високоізолюючим оксидом з низькою іономобільністю, 

що діє як ефективний бар'єр для дифузії кисню і обмежує зростання шару оксиду. 

Така захисна оксидна плівка (завтовшки 250 нм) інгібує подальше окислення 

покриття. Утворення шаруватої окалини зумовлене одночасною дифузією Al як 

у шар TiO2, так і в Al2O3. Оскільки швидкість дифузії Al в шарі Al2O3 при 1000 

°C вища, ніж швидкість дифузії кисню, то, ймовірно, він дифундує через шар 

Al2O3 і окиснюється поблизу вільної поверхні, як це схематично показано на Рис. 

18. І навпаки, хоча атмосферний кисень повільно дифундує через шари Al2O3 і 

TiO2, він окиснює Ti, наявний в інтерфейсі TiN/TiO2, який в такому стані 

збіднюється Al, що добре видно з карт розподілу елементів, які чітко фіксують 

область розміром близько 200 нм збіднену Al на інтерфейсі TiAlSiN/TiO2. 

 

Рис. 18. (a) STEM мікрофотографія 

одержана у режимі Z-контрасту 

інтерфейсу оксид/TiAlSiN покриття. 

Вертикальні темні лінії 

ідентифіковано як канали дифузії 

кисню вздовж границь зерен. Шар 

оксиду має різну дисперсність та 

хімічний склад. (б) Збільшення 

області інтерфейсу оксид/покриття а 

також незмінена під час відпалу 

область плівки; (в) схематична 

ілюстрація дифузії O та Al в 

покриттях при 800 °C. 

Таким чином, в результаті проведених досліджень встановлено, що 

легування кремнієм покриттів TiAlN суттєво змінює їх мікроструктуру при 

високотемпературному відпалі і впливає на їх механічні характеристики, 

зокрема, твердість, що дозволяє поліпшити функціональні характеристики та 

збільшити строк експлуатації деталей з нанесеними на них покриттями TiAlSiN. 

У п’ятому розділі представлено результати досліджень тонких 

багатошарових твердих покриттів TiAlCrN, що одержані вакуумно-дуговим 

методом компанією Balzers (Ліхтенштейн).  Показано, що не лише вміст Cr, але 

й технологічні особливості процесу осадження (утворення наношарової 

структури) впливають на мікроструктуру покриттів та їх механічні властивості. 

Хімічний склад одержаних тонких плівок визначено спектроскопією 

резерфордівського оберненого розсіяння та рентгенівським аналізом емісії 

частинок з використанням пучка протонів потужністю 2 МеВ He+ та 2 МеВ, 

відповідно. Хімічний склад досліджуваних матеріалів представлено в Таблиці 5. 

Легування хромом веде до збільшення твердості тонких плівок TiAlN через 

зникнення фази вюрциту hex-AlN та утворення твердої фази с-CrN. Механічні 

характеристики тонких плівок TiAlCrN (твердість Н та модуль Юнга Е) виміряні 

методом наноіндентування на приладі Nanoindenter XP. Аналіз та інтерпретацію 

одержаних експериментальних кривих проводили за методикою Олівера і Фарра. 

Механічні характеристики досліджених покриттів наведено у Таблиці 5. 

Додатковому зміцненню плівки сприяє також її особлива наношарувата 
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структура. В багатошаровому покритті TiAlCrN з періодом бішару 400 нм 

стовпчастий ріст зерен у шарі TiAlCrN перешкоджає ріст шару TiAlN, внаслідок 

чого в покритті утворюється нанокристалічна структура. В покритті TiAlCrN з 

товщиною двошарового шару близько 10 нм стовпчастий ріст зерен шару 

TiAlCrN не переривається шаром TiAlN, внаслідок чого утворюється виражена 

стовпчаста мікроструктура плівки (Рис. 19). 

Таблиця 5 

Тип, хімічний склад та механічні характеристики покриттів TiAlCrN 

Хімічний 

склад 
Тип покриття 

Товщина 

покриття 

t, мкм 

Н, 

ГПа 
Е, ГПа Н/Е H3/E2 

Ti19Al32N49 моношарове 3,8 29,3 500 0,059 1,717 

Ti18Al22Cr25N35 

багатошарове 

покриття з періодом 

бішару 400 нм 

4,2 32,9 350 0,094 3,092 

Ti19Al16Cr16N49 

багатошарове 

покриття з періодом 

бішару 10 нм 

4,0 38,4 323 0,118 4,565 

 

 

Рис. 19. Мікрофотографії 

поперечного перерізу 

досліджених зразків тонких 

плівок: багатошарове покриття 

TiAlCrN-I, в якому період зміни 

шарів TiAlN/TiAlCrN 

становить 400 нм (а); 

багатошарове покриття 

TiAlCrN-IІ, з періодом зміни 

шарів TiAlN/TiAlCrN 10 нм (б). 

Досліджено вплив легування хромом багатошарових тонких плівок TiAlN 

на їх корозійну стійкість.  

 

Рис. 20. Морфологія 

поперечного перерізу 

та спектр РСМА 

відпаленого покриття 

№ 1:  

a) 2 год при 800 °C, б) 

2 год при 900 °C. 

Показано, що суттєво зростає точка початку окиснення у порівнянні з 

нелегованим покриттям. Базова плівка TiAlN відпалена при 800 °C демонструє 

параболічний приріст окиснювальної маси при нагріванні, який контролюється 

процесом росту захисного шару Al2O3 над поруватим шаром TiO2. При відпалі 
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900 °C процеси окиснення прискорюються, внаслідок чого відбувається дифузія 

титану на поверхню і руйнування захисного шару Al2O3 (Рис. 20).  

Що стосується відпалених при 900 °C покриттів легованих Cr, то РСМА 

профілі плівки № 2 показали, що на поверхні покриття утворюється зона 

збагачена Ti-O, за якою слідує зона Al-Cr-O, що збільшується по мірі того, як 

сигнал зонду переміщується до внутрішньої частини покриття (Рис. 21).  

 

Рис. 21. Морфологія 

поперечного перерізу 

та спектр РСМА 

відпалених 2 год при 

900 °C покриттів: а) 

№ 2; б) № 4. 

 

Збагачена Ti-O зона виявилася більш щільною для плівки з меншим 

вмістом Cr, що свідчить про зменшення дифузії Ti на поверхню, тобто про 

позитивний вплив легування хромом на корозійну стійкість покриття. Щільна 

фаза Al-Cr-O, що утворюється на межі поділу плівка/оксид захищає покриття від 

подальшого окиснення, що підтверджується дуже низьким приростом маси, 

зареєстрованим методами термогравіметрії.  

Таким чином, легування Cr покращує корозійну стійкість покриттів. 

Приріст окиснювальної маси при нагріванні покриттів TiAlCrN виявися 

незалежним від вмісту хрому у плівці. Досліджено структуру шару окалини, що 

утворюється на поверхні покриттів TiAlCrN при високотемпературному відпалі. 

Показано, що окалина складається з зовнішнього шару Ті-О і внутрішнього шару 

Al-Cr-O. В плівці з найбільшим вмістом хрому кінетика окиснення 

контролюється утворенням щільного поверхневого шару Cr(Al)2O3. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У роботі встановлено фізичні закономірності формування споріднених 

потрійних галідів РЗМ, нанокомпозиційних матеріалів на основі d-металів та 

багатостінних вуглецевих нанотрубок, а також нанокомпозиційних тонких 

плівок на основі системи TiAlN. Це дозволило з’ясувати фізичний механізм 

формування зміцнюючих наночастинок карбідів, оксидів, нітридів тощо 

безпосередньо в металевій матриці композиту.  

Основні результати представленої роботи полягають у наступному. 

1. Вперше в повному концентраційному інтервалі досліджено сплави та 

побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану металічних систем Ti–Al–Ga 

(1073 К) та Ni–Al–Ga (973 К). Встановлено, що легування галієм сполуки Ni3Al 

(до 2,5 ат.%) збільшує міцність на стиснення сплавів Ni3(Al,Ga) до 1,85 ГПа 

(зростання на 51%) і робить ці сплави перспективними для створення на їх основі 

матеріалу для авіаційної промисловості. Рентгенівськими методами 
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монокристалу та порошку визначено осо-бливості формування кристалічних 

структур сполук серії  YCuxGa4-x-, DyCuxGa4-x- і GdAlxGa4-x. похідних від типу 

BaAl4. Встановлено кореляцію між виявленими особливостями кристалічних 

структур фаз, їх магнітними характеристиками та електронною структурою. 

2. Виявлено, що значення ефективного магнітного моменту для сплавів серії 

DyCuxGa4-x- є вищими за значення магнітного моменту для іону Dy3+. 

Спостережувана ступінчаста зміна величини eff/Dy добре корелює зі зміною 

збільшення кратності періодів підґраток фаз. Подібні зміни магнітних 

характеристик викликані перерозподілом електронної густини між атомами Dy 

та Cu/Ga внаслідок зміни енергії РККІ взаємодії, що виникає через зміну 

концентрації електронів провідності у сполуці DyCuxGa4-x-.  

3. Механохімічною обробкою шихти Ме-ВНТ в високоенергетичному 

планетарному млині синтезовано низку нанорозмірних двокомпонентних 

карбідів перехідних d-металів, а саме, карбідів TiC, ZrC, HfC, VC, NbC, TaC, YCx, 

Mo2С, W2C, WC, Fe3C та Co3C, а також нового карбіду NiCx. Переважна частина 

цих карбідів за участю вуглецевих нанотрубок синтезована вперше. Вперше 

встановлено особливості процесів карбідоутворення в нанокомпозиціях Ме-

ВНТ. Показано, що досліджені в даній роботі карбіди d-перехідних металів під 

час МХС формуються в основному за рахунок самопідтримуваної реакції, а 

фазовий склад продуктів синтезу, дисперсність, морфологія частинок та 

рівномірність їх розподілу в об’ємі отриманих композицій визначаються 

режимами і тривалістю такої обробки.  

4. Показана та обґрунтована ефективність використання вуглецевих 

нанотрубок для створення нанокомпозиційних матеріалів типу Ме-Ме-ВНТ (Ме-

металічна матриця, Me – метал, що слугує зародком карбідної фази: Fe-TiC, Cu-

TiC) поліпшені механічні характеристики яких (твердість 7 – 12 ГПа) 

регулюються нанорозміром частинок як матеріалу основи, так і карбідної фази, 

що утворюється при МХС безпосередньо в металічній матриці, високою 

щільністю компактованого НКМ та структурними особливостями його фазових 

складових (зазвичай насичених додатковим вуглецем).  

5. Вперше встановлені особливості формування композиційно градуйованої 

структури тонких плівок TiAlSiN одержаних вакуумно-дуговим методом. 

Показано, що легування кремнієм покриттів TiAlN, а також створення особливої 

градієнтної мікроструктури тонких плівок забезпечують підвищений рівень 

тріщиностійкості досліджуваних покриттів, а значить збільшують строк їх 

експлуатації. Для аналізу тріщиностійкості досліджених тонких плівок TiAlSiN  

запропоновано енергетичну модель, що базується на визначенні дисипативної 

роботу навантаження на індентор. Одержано емпіричне рівняння, що встановлює 

загальний зв'язок (лінійну залежність) між стійкістю тонкої плівки до пружної 

деформації при індентуванні. 

6. У результаті комплексного експериментального дослідження вперше 

детально вивчено шарувату структуру окалини, що утворилася на поверхні 

плівок TiAlSiN при високотемпературному відпалі. Встановлено механізми, що 

регулюють окиснення зазначених тонких плівок. В результаті швидкої дифузії 
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Al при 1000 °C  на поверхні покриття формується захисний шар Al2O3, а Кисень, 

що дифундує в глибину покриття, окиснює Ti, утворюючи шар TiN-TiO2. Такий 

механізм дифузії Кисню додатково підтверджується наявністю фази оксиду SiOx, 

що виділяється на границях зерен. 
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АНОТАЦІЯ 

Наконечна О.І. Особливості формування і властивості інтерметалідів, 

карбідів перехідних металів та нанокомпозитів на їх основі. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2020 р. 

Дисертаційна робота об’єднує в собі три напрямки експериментальних 

досліджень: 1) вивчення фазових рівноваг та особливостей формування 

кристалічних структур потрійних галідів РЗМ, 2) визначення механізму 

утворення карбідних фаз в процесі механохімічної (МХ) обробки як подвійної 

шихти Ме-ВНТ, так і безпосередньо в металічній матриці при створенні 

нанокомпозиційних матеріалів; 3) дослідження мікроструктури, механічних 

характеристик та корозійної стійкості тонких твердих плівок TiAlSiN та 

TiAlCrN, одержаних вакуумно-дуговим методом. В повному концентраційному 

інтервалі побудовані ізотермічні перерізи діаграм стану потрійних металевих 

систем Ti-Al-Ga, Ni-Al-Ga та Y-Cu-Ga, та встановлено особливості формування 

та фізичні характеристики серій близькоспоріднених сполук складів Me(Me,Ga)4 

та Me(Me,Ga)3, які існують в системах {Y,Dy}-Cu-Ga, Gd-Al-Ga та Dy-Mn-Ga (1). 

Розроблено наукову концепцію механізму утворення карбідних фаз TiC, ZrC, 

HfC, VC, NbC, TaC, W2C, Mo2C, Fe3C, Co3C, NiCx при їх механохімічному синтезі 

із залученням вуглецевих нанотрубок (ВНТ) в якості компоненти шихти, за якою 

зазначені карбіди d-металів формуються в основному за рахунок 

самопідтримуваної реакції. Розглянуто умови синтезу та властивості компактних 

нанокомпозиційних матеріалів, отриманих із залученням МХ активації 

порошкових сумішей Fe-Ti-ВНТ, Ti-Cu-ВНТ та Y-Cu на першому 

технологічному етапі їх синтезу. Встановлені основні закономірності та фізичні 

механізми формування зміцнюючих наночастинок карбідів та оксидів 

безпосередньо в металевій матриці композиту. З використанням сучасних 

методів дослідження вивчено мікроструктуру та механічні характеристики 

плівок TiAlSiN та TiAlCrN, одержаних вакуумно-дуговим методом (3) та 

досліджено вплив легування Si та Cr на механічні характеристики тонких 

твердих моно- та багатошарових покриттів системи TiAlN. Вперше вакуумно-

дуговим методом одержано тонкі плівки TiAlSiN з композиційно градуйованим 

складом, проведено комплексне дослідження їх мікроструктури та механічних 

характеристик. Встановлено механізми тріщиноутворення у тонких плівках 

TiAlSiN і TiAlCrN, для пояснення яких запропоновано енергетичну модель, що 

ґрунтується на обчисленні незворотної дисипативної роботи навантаження на 

індентор. Детально вивчено корозійну стійкість покриттів та вперше досліджено 

структуру шару окалини, що утворюється на поверхні покриття при 

високотемпературному відпалі. 

Ключові слова: інтерметалід, карбід, нанокомпозит, тонка плівка, галій, 

вуглецева нанотрубка, рентгенівська дифракція, електронна мікроскопія, 

твердість, тріщиностійкість. 
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АННОТАЦИЯ 

Наконечная О.И. Особенности формирования и свойства 

интерметаллидов, карбидов переходных металлов и нанокомпозитов на их 

основе. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-

математических наук по специальности 01.04.07 – физика твердого тела. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2020 г. 

Диссертационная работа объединяет в себе три направления 

экспериментальных исследований: 1) изучение фазовых равновесий и 

особенностей формирования кристаллических структур тройных галлидов РЗМ, 

2) определение механизма образования карбидных фаз в процессе 

механохимической (МХ) обработки как шихты Ме-углеродные нанотрубки, так 

и непосредственно в металлической матрице при создании нанокомпозиционных 

материалов; 3) исследование микроструктуры, механических характеристик и 

коррозионной стойкости тонких твердых пленок TiAlSiN и TiAlCrN, 

полученных вакуумно-дуговым методом. В полном концентрационном 

интервале построены изотермические сечения диаграмм состояния тройных 

металлических систем Ti-Al-Ga, Ni-Al-Ga и Y-Cu-Ga, и установлены 

особенности формирования и физические характеристики серий 

близкородственных соединений составов Me(Me, Ga)4 и Me(Me, Ga)3, которые 

существуют в системах {Y, Dy}-Cu-Ga, Gd-Al-Ga и Dy-Mn-Ga (1). Разработана 

научная концепция механизма образования карбидных фаз TiC, ZrC, HfC, VC, 

NbC, TaC, W2C, Mo2C, Fe3C, Co3C, NiCx при их механохимическом синтезе с 

привлечением углеродных нанотрубок (УНТ) в качестве компонента шихты, по 

которой указанные карбиды d-металлов формируются в основном за счет 

самоподдерживающейся реакции. Рассмотрены условия синтеза и свойства 

компактных нанокомпозиционных материалов, полученных с привлечением МХ 

активации порошковых смесей Fe-Ti-УНТ, Ti-Cu-УНТ и Y-Cu на первом 

технологическом этапе их синтеза. Установлены основные закономерности и 

физические механизмы формирования упрочняющих наночастиц карбидов и 

оксидов непосредственно в металлической матрице композита. С 

использованием современных методов исследования изучены микроструктура и 

механические характеристики пленок тонких TiAlSiN и TiAlCrN, полученных 

вакуумно-дуговым методом (3) и исследовано влияние легирования Si и Cr на 

механические характеристики тонких твердых моно- и многослойных покрытий 

системы TiAlN. Впервые вакуумно-дуговым методом получено тонкие пленки 

TiAlSiN с композиционно градуированным составом, проведено комплексное 

исследование их микроструктуры и механических характеристик. Установлены 

механизмы трещинообразования в тонких пленках TiAlSiN и TiAlCrN, для 

объяснения которых предложено энергетическую модель, основанную на 

вычислении необратимой диссипативной работы нагрузки на индентор. 

Детально изучена коррозионная стойкость покрытий и впервые исследована 

структура слоистой окалины, образующейся на поверхности покрытия при 

высокотемпературном отжиге. 
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ABSTRACT 

Nakonechna O.I. Formation features and properties of intermetallics, 

transition metal carbides and nanocomposites on their base. – Manuscript. 

Doctor of Science Thesis. Specialty 01.04.07 «Solid State Physics» (10 – Nature 

Science). – Taras Shevchenko national university of Kyiv, Kyiv, 2020. 

Doctoral thesis combines three directions of experimental research: 1) study of 

phase equilibria and features of crystal structures of ternary gallides of REM formation, 

2) definition of the mechanism of carbide phases formation from Me-CNT charge and 

directly in the metal matrix at nanocomposite material fabrication; 3) study of the 

microstructure, mechanical characteristics and corrosion resistance of TiAlSiN and 

TiAlCrN thin solid films, obtained by cathodic-arc method. Isothermal cross sections 

of phase diagrams of Ti-Al-Ga, Ni-Al-Ga and Y-Cu-Ga ternary metal systems are 

constructed in full concentration interval, and  the features of formation and physical 

characteristics of series of closely related compounds of Me(Me,Ga)4  and 

Me(Me,Ga)3 compositions, which exist in the systems of{Y, Dy}-Cu-Ga, Gd-Al-Ga 

and Dy-Mn-Ga are established (1). The scientific concept of the mechanism of 

formation of TiC, ZrC, HfC, VC, NbC, TaC, W2C, Mo2C, Fe3C, Co3C, NiCx carbide 

phases at their mechanochemical synthesis with the carbon nanotubes (CNT) as a 

component of the charge has developed, according to which the carbon phases are 

formed by a self-sustaining reaction. The synthesis conditions and properties of 

nanocomposite materials obtained by compacting the mechanically alloyed charge of 

Fe-Ti-CNT, Ti-Cu-CNT and Y-Cu powders at the first technological stage are 

considered. Basic regularities and physical mechanisms of formation of reinforcing 

nanoparticles of carbides and oxides directly in the metal matrix of the composite are 

established. Microstructure and mechanical characteristics of TiAlSiN and TiAlCrN 

thin films obtained by vacuum-arc method (3) were studied by modern research 

methods. The effect of Si and Cr dopants on the mechanical characteristics of thin solid 

single- and multilayerd coatings of the TiAlN system has studied. For the first time, 

TiAlSiN thin films with a graded composition were obtained and a comprehensive 

study of their microstructure and mechanical characteristics was performed. The 

mechanisms of crack formation in thin films TiAlSiN and TiAlCrN are established, for 

the explanation of which an energy model is proposed, which is based on the 

calculation of the irreversible dissipative work of the load on the indenter. The 

corrosion resistance of coatings has been studied in detail and the structure of the 

layered oxide scale formed on the surface of the coating at high-temperature annealing 

has been studied for the first time.  

Key words: intermetallic, carbide, nanocomposite, thin film, gallium, carbon 

nanotube, X-ray diffraction, electron microscopy, hardness, fracture toughness. 
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