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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність роботи. Композиційні матеріали на основі сплавів алюмінію 

вже довгий час є незамінними в промисловості завдяки низькій густині та високій 

корозійній стійкості при екстремальних температурах. Серед найбільш поширених 

варто відзначити групи сплавів нікель-алюміній, які отримали назву суперсплави, 

та залізо-алюміній. Важливою технологічною задачею є з’єднання деталей з таких 

сплавів у готовий виріб, що можна зробити за допомогою дифузійного зварювання, 

при якому проміжний матеріал закладається між окремими деталями і нагрівається 

протягом короткого часу. Завдяки утворенню глибоких евтектик з алюмінієм, 

залізом, нікелем і властивості знижувати температуру плавлення перспективним 

варіантом для використання як такого матеріалу є германій. Вказана технологія 

передбачає ґрунтовні знання щодо властивостей речовини як у рідкому стані, так і 

у твердій фазі. Незамінним інструментом при дослідженні особливостей 

впорядкування на мікрорівні є рентгенографічне дослідження, результати якого є 

надійним підґрунтям для цілої низки теоретичних методів, зокрема реконструкції 

тривимірних моделей структури за допомогою методу Оберненого Монте Карло 

(ОМК) з подальшим аналізом статистично-геометричним методом Вороного-

Делоне.  

Порівняно новим класом матеріалів є композити, що отримують із 

швидкозагартованих алюмінієвих сплавів. Досягнення повної аморфності матеріалу 

можливе при використанні методів, що запобігають кристалізації внаслідок високих 

швидкостей охолодження розплаву (105-106 К/с). Перевагою методу спінінгування 

розплаву на мідний диск, що обертається, є отримання довгих стрічок товщиною 

десятки і сотні мікронів, які можна використовувати безпосередньо для обмоток 

конденсаторів, або формувати вироби довільної форми після подрібнення, 

пресування і відпалу дрібнодисперсного порошку при заданій температурі. 

Розуміння процесів кристалізації металічних стекол на основі алюмінію важливе 

для контролю мікроструктури матеріалу і отримання деталей з бажаними 

властивостями. 

Враховуючи проведені раніше на кафедрі фізичної хімії Київського 

національного університету дослідження структури розплавів Al-Si та Al-Si-ТМ, 

логічним напрямком продовження наукових пошуків є встановлення 

закономірностей  зміни структури розплавів при заміні кремнію на германій. 

Отже, актуальність роботи полягає у встановленні впливу хімічної природи та 

вмісту компонентів розплавів Al-Ge, Al-Ge-Fe, Al-Ge-Ni на структуру як в рідкому, 

так і у швидкозагартованому та кристалічному станах.  

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

роботу було виконано у відповідності до держбюджетних тем №11БФ037-03 

“Фізико-хімія металовмісних та вуглецевих наноматеріалів для сучасних 

технологій вирішення екологічних проблем” (№ держреєстрації 0111U006260, 

2011-2015 рр), №16БФ037-03 “Нові функціональні наноматеріали і нанокомпозити 

на основі гетерометалічних систем” (№ держреєстрації 0116U002558, 2016-2017 

рр). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи було 
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експериментальне дослідження структури розплавів Al-Ge, Al-Ge-Fe та Al-Ge-Ni, 

отримання коректних структурних моделей за допомогою методу Оберненого 

Монте Карло, встановлення спорідненості між упорядкуванням атомів у розплавах 

та твердих фазах. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було розв’язати наступні 

завдання:  

- провести рентгенографічне дослідження у всьому концентраційному 

діапазоні та широкому температурному інтервалі розплавів Al-Ge (з вмістом 0, 10, 

20 30,3, 40, 50, 60, 70, 80 ат.% Ge), Al-Ge-Fe (склади Al86Ge9Fe5, Al76Ge9Fe15, 

Al68Ge21Fe11, Al65Ge30Fe5, Al64Ge18Fe18, Al55Ge40Fe5, Al55Ge30Fe15, Al55Ge9Fe36, 

Al45Ge42Fe13, Al41Ge39Fe20, Al36Ge20Fe44, Al35Ge30Fe35, Al20Ge75Fe5, Al20Ge65Fe15, 

Al20Ge53Fe27, Al20Ge30Fe50, Al20Ge11Fe69), Al-Ge-Ni (склади Al79Ge15Ni6, Al75Ge15Ni10, 

Al61Ge28,5Ni10,5, Al61Ge23Ni16, Al61Ge15Ni24, Al61Ge8Ni34, Al50Ge40Ni10, Al50Ge29Ni21, 

Al50Ge15Ni35, Al25Ge65Ni10, Al25Ge55Ni20, Al25Ge45Ni30, Al25Ge29Ni46, Al25Ge15Ni60) з 

використанням монохроматизованого MoKα-випромінювання; 

- за допомогою методу оберненого Монте Карло реконструювати тривимірні 

моделі досліджених розплавів та провести їх аналіз з використанням статистично-

геометричного методу Вороного-Делоне та парціальних функцій структурного 

фактора і парного розподілу атомів; 

- провести рентгенофазовий аналіз твердих сплавів систем Al-Ge-Fe та Al-Ge-

Ni; 

- здійснити швидке загартування ряду розплавів потрійних систем Al-Ge-Fe, 

Al-Ge-Ni методом спінінгування, визначити їх фазовий склад, термічну 

стабільність, вплив умов загартування та хімічного складу на здатність до 

аморфізації. 

Об’єкт дослідження − атомна структура подвійних Al-Ge та потрійних Al-Ge-

Fe, Al-Ge-Ni розплавів, її взаємозв’язок із відповідними стабільними та 

метастабільними фазами у твердому стані. 

Предмет дослідження − сплави та розплави подвійної системи Al-Ge і 

потрійних систем Al-Ge-Fe та Al-Ge-Ni; аморфні та нанокристалічні стрічки Al-Ge-

Fe(Ni). 

Методи дослідження. Для експериментального дослідження розплавів було 

використано метод дифракції рентгенівських променів, моделювання структури 

здійснювалось за допомогою методу оберненого Монте-Карло. Отримані 

тривимірні моделі були проаналізовані статистично-геометричним методом 

Вороного-Делоне та використані для розрахунку парціальних функцій 

структурного фактора і парного розподілу атомів. Встановлення складу зразків у 

твердому стані було здійснене за допомогою рентгенофазового аналізу (РФА), 

структура аморфних, нанокристалічних стрічок та їх термічна стабільність була 

досліджені з використанням РФА, трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ), 

диференціальної скануючої калориметрії (ДСК).   

Наукова новизна одержаних результатів. 

1. Вперше в рамках одного дослідження отримано дані рентгенографічного 

експерименту для розплавів системи Al-Ge у всьому концентраційному 
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діапазоні та широкому температурному інтервалі, встановлено 

мікронеоднорідну будову розплавів із складовими компонентами 2 типів: 

кластери із структурою рідкого германію та мікроугруповання, ідентичні 

розплаву з  20 ат.% Ge. 

2. Вперше проведено рентгенографічне дослідження розплавів Al-Ge-Fe у всьому 

концентраційному діапазоні при різних температурах. Встановлено 

мікронеоднорідну будову розплавів всередині області Fe70Ge30-Al65Ge30Fe5-

Al90Ge10 внаслідок присутності кластерів із структурою рідкого германію. За 

межами вказаної області структура розплаву визначається взаємодіями у парах 

атомів Al-Fe та Fe-Ge. 

3. Знайдено три нові фази у системі Al-Ge-Fe: гексагональна 𝜏1
′  (a=0,975(1) нм, 

c=0,880(1) нм), тетрагональна 𝜏2
′   (a=0,511(3) нм, c=0.460(2) нм), гексагональна 

𝜏3
′  (а=0,670(9) нм, с=0,907(1) нм). 

4. Вперше проведено рентгенографічне дослідження розплавів Al-Ge-Ni у всьому 

концентраційному діапазоні при різних температурах. Встановлено 

визначальний вплив нікелю на формування ближнього порядку в розплаві. 

5. Ідентифіковано утворення метастабільної фази Al6Ge5 при загартуванні 

розплавів Al79Ge15Ni6 та Al61Ge29Ni10 і метастабільної потрійної фази при 

загартуванні розплаву Al61Ge29Ni10.  

6. Показано, що більш висока інтенсивність міжатомних взаємодій у розплавах Al-

Ge-Ni у порівнянні з розплавами Al-Ge-Fe призводить до гіршої здатності до 

аморфізації. 

Практичне значення одержаних результатів. Перш за все, проведене у 

рамках дисертаційної роботи дослідження має фундаментальний характер. 

Отримані результати аналізу локальної структури розплавів дозволяють 

прогнозувати склад у твердому стані та його властивості. Встановлені 

закономірності щодо термічної стабільності метастабільних фаз, отриманих при 

загартуванні розплавів, можуть бути використані при розробці нових 

композиційних матеріалів.  

Особистий внесок здобувача. Дисертантом особисто було проведено аналіз 

наукової літератури, моделювання структури подвійних та потрійних розплавів 

методом ОМК та аналіз методом Вороного-Делоне. Постановка задач, планування 

експериментальних досліджень, аналіз даних, обговорення отриманих результатів 

та висновків було проведено спільно з науковими керівниками д.х.н., проф. 

Казіміровим В.П. та д.х.н., доц. Роїком О.С. 

Основний масив експериментальних даних було отримано під час 

високотемпературних рентгенівських досліджень розплавів сумісно з д.х.н., доц. 

Роїком О.С. та д.х.н., ст.н.с. Сокольським В.Е. Частина кривих розсіювання 

рентгенівського випромінювання від розплавів Al-Ge були отримані 

Ялтанським С.П. Аморфні та нанокристалічні стрічки були отримані спільно з 

Купріним В.В. (Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАНУ). 

Рентгенофазовий аналіз швидкозагартованих стрічок було проведено спільно з к.ф-

м.н. Зелінською Г.М. (Інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАНУ). У 

реконструюванні тривимірних моделей розплавів методом ОМК брали участь 

студенти Стара А.А., Біловодська О.О., Півницька В.О., Гигиняк В.В. Встановлення 

структури стрічок було здійснено спільно із к.ф-м.н. Котком А.В. (Інститут проблем 
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матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАНУ). Обговорення впливу 

термодинамічних властивостей на структуру розплавів було провдеено з к.х.н. 

Головатою Н.В. Термічні перетворення у швидкозагартованих стрічках 

досліджувались методом ДСК сумісно з к.ф-м.н. Мікою Т.М.  

Апробація результатів дисертації.  Основні результати роботи були 

представлені на міжнародних конференціях: XIV міжнародна конференція 

студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, 2013 р., Київ; XVI міжнародна 

конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, 2015 р., Київ; 7th 

International Conference “Physics of liquid matter: modern problems”, 2016 р., Київ; 

XVII міжнародна конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії”, 

2016 р., Київ; 8th International Conference “Physics of Liquid Matter: Modern 

Problems”, 2018 р., Київ; 1-st International Research and Practice Conference 

“Nanoobjects & Nanostructuring”, 2020 р., Львів. 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 7 статей у фахових 

журналах та 12 тез доповідей на конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, змісту, 

переліку умовних позначень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (185 найменувань) та додатків. Загальний обсяг дисертації 

145 сторінок. Науковий рукопис містить 15 таблиць та 72 рисунки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету і завдання 

дослідження, розкрито наукову новизну та практичне значення отриманих 

результатів. 

У першому розділі  проведено літературний огляд властивостей сплавів 

подвійних Al-Ge, Al-Fe, Al-Ni, Ge-Fe, Ge-Ni та потрійних Al-Ge-Fe, Al-Ge-Ni 

систем. Наведено інформацію про фазові діаграми та утворення метастабільних 

інтерметалідів або аморфних фаз при загартуванні розплавів. Показано, що для 

сплавів Al-Ge характерне утворення нестійких інтерметалідів як при швидкому 

загартуванні рідкої фази, так і дії високого тиску. Ряд властивостей чистого 

германію та його сплавів пояснюється неповною металізацією sp3-ковалентних 

зв’язків, що призводить до присутності агрегатів із тетракоординованих атомів Ge, 

кількість яких зменшується з підвищенням температури. Системи Al-Fe та Al-Ni 

характеризуються інтенсивною взаємодією різносортних атомів та присутністю 

щільних некристалічних пакувань в розплаві, що відображається на кривих 

структурного фактора у вигляді передпіку. Фазові діаграми Fe-Ge та Ni-Ge мають 

велику кількість інтерметалідів та широку область присутності кристалічного 

германію. Потрійна система Al-Ge-Fe малодосліджена, проаналізовані роботи 

свідчать про схильність до утворення потрійних сполук із широкими областями 

гомогенності внаслідок взаємозаміщення атомів Al та Ge у спільних 

кристалографічних позиціях та широку область аморфізації в області складів, 

багатих алюмінієм. Для потрійних сполук системи Al-Ge-Ni ефект взаємозаміщення 

менш виражений, а здатність до аморфізації гірша. При швидкому загартуванні 

розплавів можливе утворення аморфної фази із структурою, близькою до 

аморфного германію. Зроблено висновок про необхідність встановлення 

особливостей локального атомного впорядкування у розплавах Al-Ge-Fe(Ni) та їх 
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вплив на склад твердої фази.  

У другому розділі описані експериментальні та теоретичні методи, які 

застосовувалися при виконанні дисертаційної роботи. Зливки зразків були отримані 

з чистих простих речовин шляхом сплавлення в електродуговій печі в атмосфері 

аргону. Втрати не перевищували 0,25% від суми вихідних мас чистих компонентів. 

Отримання швидкозагатованих стрічок проводилося в Інституті проблем 

матеріалознавства ім. І.М. Францевича методом спінінгування розплаву на мідний 

диск, що обертається. Склад вихідних зразків, загартованих та відпалених стрічок 

визначався за допомогою рентгенофазового аналізу. Мікроструктура стрічок була 

досліджена методом трансмісійної електронної мікроскопії. Термічна стабільність і 

фазові перетворення при нагріванні вивчалися методом диференціальної скануючої 

калориметрії. 

Дослідження структури розплавів відбувалося за допомогою 

рентгенодифракційного методу з використанням високотемпературного 

автоматичного θ-θ дифрактометра в захисній атмосфері гелію. Наведено методику 

обробки експериментальних даних з розрахунком структурного фактора (СФ) та 

функції парного розподілу атомів (ФПРА). Отримані дані були використані для 

реконструювання тривимірних моделей методом ОМК. Аналіз впорядкування 

атомів проводився за допомогою статистично-геометричного методу Вороного-

Делоне.  

  

У третьому розділі наведено результати рентгенодифракційного дослідження 

та моделювання структури бінарних Al-Ge та потрійних Al-Ge-Fe, Al-Ge-Ni 

розплавів. 

Для розплавів Al-Ge при температурах на 50К вище лінії ліквідус встановлено, 

що при збільшенні вмісту германію відбувається поступове зміщення положення 

першого максимуму структурного фактора СФ S1 в область менших значень вектору 

розсіювання та зменшення його висоти. Для розплавів з атомною часткою германію 

χ(Ge)>0,2 спостерігається посилення напливу на правій гілці, положення якого 

співпадає з відповідним напливом на кривій СФ чистого розплаву германію 

  
Рис.1. (а) Експериментальні (–) та розраховані для ОМК моделей (⊙) структурні 

фактори та (б) експериментальні функції парного розподілу атомів для розплавів 

Al-Ge поблизу лінії ліквідус. 
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(Рис.1а). Для залежностей ФПРА важливим результатом є зміщення положення 

першого максимуму R1, яке відповідає найбільш ймовірній найближчій міжатомній 

відстані в розплаві, зменшення його висоти, яка корелює з кількістю атомів в 

найближчому оточенні, та присутність невеликого максимуму при ~0,39 нм, 

положення якого близьке до радіусу другої координаційної сфери кристалічного 

германію 0,40 нм і свідчить про наявність елементів ковалентного зв’язку між 

атомами германію (Рис.1б). Для ФПРА розплавів при 1273К максимум при ~0,39 нм 

спостерігається лише для розплавів з χ(Ge)≥0,6.  

При підвищенні температури спостерігається зміщення першого максимуму 

СФ у бік вищих значень вектору дифракції та поступове розмиття напливу на правій 

гілці. При цьому найбільш ймовірна середня міжатомна відстань збільшується, а 

максимум при 0,39 нм на ФПРА повністю відсутній для розплавів з 40, 70, 80 ат. % 

Ge при нагріві до 1503, 1773 і 1823 К, відповідно. Вказані ефекти пояснюються 

збільшенням ступеню металізації зв’язків Ge-Ge і зменшенням вмісту 

мікроугруповань із структурою рідкого германію.  

Виходячи з припущення про 

квазіевтектичну структуру розплавів 

Al-Ge,  для опису було використано 

мікронеоднорідну модель, яка 

передбачає наявність в розплаві у 

певному концентраційному інтервалі 

двох типів мікроугруповань, які 

незалежно розсіюють рентгенівські 

промені. Структурний фактор 

розплаву при цьому описується за 

допомогою експериментальних 

кривих СФ для базових 

мікроугруповань за рівнянням: 

𝑎(𝑆) − 1 =
𝑙1−𝑛1

𝑙1−𝑚1
∙
𝐾1
2

𝐾1𝑚
2 ∙ (𝑎𝑚(𝑆) − 1) +

𝑛1−𝑚1

𝑙1−𝑚1
∙
𝐾1
2

𝐾1𝑙
2 ∙ (𝑎𝑙(𝑆) − 1)  (1)  

де al(S), am(S) – криві СФ для мікроугруповань l- та m-типу, n1, l1, m1 – вміст 

першого компоненту в розплаві і мікроугрупованнях вказаного типу, відповідно, K1, 

K1l, K1m – відносна розсіююча здатність атомів першого компоненту в розплаві і 

мікроугрупованнях. Одним з компонентів був обраний розплав германію, а інший 

був визначений з числа досліджених розплавів шляхом оптимізації моделі. Таким 

чином, в розплавах Al-Ge встановлено мікронеоднорідну структуру розплавів 

поблизу лінії ліквідус, компонентами якої є мікроугруповання із структурою 

рідкого германію та мікроугруповання розплаву Al – 20 ат.% Ge. Для перевірки 

прогностичності використаної моделі були розраховані СФ та ФПРА розплавів з 

χ(Ge)=0,45; 0,75; 0,90 та визначені відповідні структурні параметри для цих складів. 

Отримані величини непогано узгоджуються з експериментальними 

концентраційними залежностями (Рис.2). 

Для розрахунку парціальних характеристик розплаву були реконструйовані 

тривимірні моделі розплавів Al-Ge методом ОМК. Для парціальних структурних 

факторів розплавів Al-Ge (Рис.3) характерні асиметрична форма першого 

 
Рис.2. Концентраційні залежності S1 та R1 

в розплавах Al-Ge. 
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максимуму і швидке затухання наступних осциляцій aij(S) внаслідок пріоритетної 

ролі германію у формуванні атомного впорядкування. Структурні особливості 

рідкого германію починають проявлятися на кривих aGeGe(S) як асиметрія 

висококутової гілки першого максимуму вже при 20 ат. % Ge. Тим не менш, для 

розплаву з 10 ат. % Ge усі три парціальні криві структурного фактора – aAlAl(S), 

aAlGe(S), aGeGe(S) – мають багато спільних елементів із структурним фактором 

рідкого алюмінію, що свідчить про високу однорідність розплаву. 

  

 
Рис. 3 Парціальні СФ для розплавів Al-Ge поблизу лінії ліквідус. 

Для кількісної оцінки локального атомного впорядкування із структурних 

моделей були розраховані загальні та парціальні координаційні числа. 

Концентраційна залежність парціального координаційного числа ZGeGe при 

досягненні вмісту германію 40 ат. % виходить на насичення (Рис.4а), що корелює із 

формою кривих aGeGe(S) і вказує на переважаючу роль атомів Ge у формуванні 

локальної структури. При нагріванні загальне координаційне число подвійного 

розплаву закономірно зменшується, причому найбільші зміни відбуваються за 

рахунок зменшення кількості зв’язків Ge-Ge (Рис.4б) і зростання кількості 

координацій Al-Ge внаслідок руйнування кластерів із структурою рідкого германію. 

Кількісною мірою відхилень концентрації компонентів розплаву у ближньому 

оточенні від стехіометрії розплаву є параметр Воррена-Коулі: 

𝛼𝑝 = 1 −
𝑍12

𝑐2⟨𝑍⟩
= 1 −

𝑍21

𝑐1⟨𝑍⟩
,      (2) 

0 20 40 60 80 100 120

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
аa

AlAl
(S)

S,нм
-1

50

20

ат. % Ge
80

70

60

40

30,3

10

0

0 20 40 60 80 100 120

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

бa
AlGe

(S)

S,нм
-1

50

20

ат. % Ge
80

70

60

40

30,3

10

0 20 40 60 80 100 120

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
в

80

a
GeGe

(S)

S,нм
-1

50

20

ат. % Ge
100

70

60

40

30,3

10



8 

 

де ⟨𝑍⟩ = 𝑐1(𝑍11 + 𝑍12) + 𝑐2(𝑍21 + 𝑍22) – середнє координаційне число; ci – 

атомна концентрація i-го компоненту; Zij – кількість атомів j–го сорту в 

найближчому оточенні i–го атому (парціальне координаційне число). Невеликі 

додатні величини (від 0,1508 для розплаву Al60Ge40 до 0,06 для розплаву Al40Ge60) у 

всьому концентраційному діапазоні підтверджують схильність розплавів Al-Ge до 

мікросегрегації. 

  
Рис.4. (а) Концентраційна залежність координаційних чисел розплавів Al-Ge при 

температурах поблизу ліквідусу та (б) температурна залежність при загального Z 

і парціальних Zij розплаву Al60Ge40. 

Для структурних моделей розплавів було здійснено розбиття простору на 

поліедри Вороного (ПВ) та симплекси Делоне. Початове порівняння отриманих ПВ 

проводилося шляхом співставлення розподілу за об’ємом: при температурах 

поблизу лінії ліквідус ПВ навколо атомів Ge мають в середньому більший об’єм, 

ніж навколо Al. При нагріванні внаслідок руйнування нещільних 

тетракоординованих кластерів з атомів Ge для цього типу атомів середній об’єм ПВ 

зменшується. 

Аналіз ПВ проводився з використанням математичного сподівання (K̅сф) та 

стандартного відхилення (σсф) розподілу коефіцієнту сферичності: 

 𝐾сф =
36𝜋𝑉ПВ

2

𝑆ПВ
3⁄ (VПВ і SПВ – об’єм і площа поверхні поліедру Вороного 

відповідно). Коефіцієнт сферичності характеризує ступінь ізотропності 

найближчого оточення обраного типу атома, при цьому вищі значення K̅сф та малі 

значення σсф вказують на збільшення щільності та однорідності атомного 

пакування.  

У Табл.1 наведено значення K̅сф та σсф  поліедрів Вороного в моделях розплавів 

Al-Ge. Вказані величини помітно відрізняються для кожного типу атомів, тобто 

можна очікувати, що навколо атомів цих хімічних елементів реалізуються різні 

типи локального впорядкування. При підвищенні вмісту германію в розплаві 

відбувається зменшення K̅сф та зростання σсф для ПВ навколо Al та Ge, що свідчить 

про швидке розупорядкування локального оточення в алюмінієвій матриці. 

Значення K̅сф та σсф практично не змінюються для розплавів з χ(Ge)≥0,4, тобто 

відбувається певна стабілізація локальної атомної структури розплаву. При 

підвищенні температури величини K̅сф зменшуються, а σсф – зростають, тобто 

розподіл атомів в розплаві стає ближчим до статистичного. 
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Таблиця 1 Значення параметрів розподілу Ксф для розплавів Al-Ge. 

Χ(Ge), 

ат. % 
T, ± 5 К 

Al Ge 

K̅сф±0,001 σсф±0,0004 K̅сф±0,001 σсф±0,0004 

0 

973 0,690 0,0259 - - 

1273 0,678 0,0286 - - 

1773 0,673 0,0305 - - 

10 
900 0,671 0,0293 0,711 0,0227 

1273 0,657 0,0330 0,695 0,0264 

20 
818 0,659 0,0310 0,678 0,0280 

1273 0,649 0,0341 0,668 0,0311 

30,3 
747 0,654 0,0321 0,669 0,0298 

1273 0,646 0,0346 0,662 0,0316 

40 

853 0,653 0,0324 0,674 0,0281 

1273 0,646 0,0352 0,666 0,0313 

1776 0,644 0,0361 0,662 0,0325 

1773 0,636 0,0398 0,646 0,0370 

50 
968 0,650 0,0320 0,665 0,0307 

1273 0,643 0,0342 0,658 0,0326 

60 
1040 0,648 0,0327 0,662 0,0320 

1273 0,642 0,0344 0,656 0,0330 

70 

1123 0,648 0,0326 0,662 0,0315 

1273 0,640 0,0343 0,655 0,0328 

1473 0,641 0,0364 0,655 0,0340 

1773 0,635 0,0400 0,649 0,0368 

80 

1173 0,647 0,0317 0,664 0,0304 

1273 0,643 0,0354 0,659 0,0321 

1523 0,642 0,0366 0,654 0,0343 

1823 0,632 0,0430 0,644 0,0386 

100 

1233 - - 0,658 0,0314 

1273 - - 0,657 0,0320 

1773 - - 0,639 0,0410 

В структурних моделях розплавів Al-Ge було проведено виділення 

конфігурацій, утворених атомами германію, що знаходяться на відстанях, близьких 

до довжини ковалентного зв’язку в кристалічному германії (0,245 нм). У розплавах 

з χ(Ge) ≤ 20 ат. % таких кластерів практично немає, тобто атоми Ge статистично 

розподілені в розчині на основі алюмінію. З підвищенням вмісту германію в 

розплаві кількість атомів у таких кластерів швидко зростає, досягаючи частки 

ni = 44,8% для чистого германію при 1273 K (Рис.5). Приклад такого виділення 

наведений на Рис.6. Підвищення температури закономірно зменшує частку атомів 

у кластерах, сформовані атомами Ge. 
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Рис.5. Частка атомів германію, що мають 

сусідів на відстані, меншій 0,245 нм, в 

розплавах Al-Ge при 1273 К. 

Рис.6. Конфігурації близько 

розташованих атомів Ge в розплаві 

Al20Ge80 при 1273 К. 

  
Рис.7. Експериментальні структурні фактори розплавів вздовж перерізів 

Al20GexFe80-x (а) та Al25GexNi75-x (б) при 1273 К. 

Присутність мікроугруповань із структурою рідкого германію виявляється на 

кривих структурного фактора потрійних розплавів Al-Ge-Fe(Ni) у вигляді асиметрії 

першого максимуму, яка співпадає з положенням першого максимуму СФ рідкого 

германію (Рис.7аб). Варто відзначити, що форма першого максимуму СФ, а також 

значення S1 та R1 для розплаву Al25Ge75Fe5 дуже близькі до розплаву Al20Ge80, тобто 

присутність 5 % атомів заліза в розплаві не спричиняє суттєвих змін у будові, тоді 

як СФ розплаву з χ(Ni)=0,1 суттєво відрізняється і має практично симетричний 

перший максимум. Присутність мікроугруповань із структурою рідкого германію 

практично непомітна при χ(Fe)=0,27 і χ(Ni)=0,3. При підвищенні температури 

проведення експерименту до 1773 К висота перших максимумів СФ та ФПРА 

зменшується, а найбільш ймовірна міжатомна відстань R1 зростає, що пояснюється 

руйнуванням мікроугроповань та гомогенізацією розплаву. Для розплавів системи 

Al-Ge-Ni є характерним збереження при χ(Ni)>0,6 подібності парціальних СФ aGe-

Ge(S) до структурного фактора чистого нікелю, що пояснюється більш сильним 

ефектом конкуренції між атомами Al та Ge за входження в найближче оточення 

атому перехідного металу. 
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Рис.8. Концентраційні залежності K̅сф ПВ навколо атомів Al, Ge, Fe(Ni) розплавів 

при 1273 К. 

Для структурних моделей було проведено розбиття на симплекси Делоне, 

серед яких було виділено кластери, сформовані двома і більше 

слабкодеформованими тетраедрами, які з’єднані між собою гранями. При цьому 

аналізували лише симплекси із значенням міри тетраедричності T ≤ 0,018, що 

відповідає слабкій деформації тетраедрів у розмитій тепловим рухом ГЦК гратці.  

Вміст щільних кластерів падає від 24% для розплавів Al-Ge-Fe і 15% для розплавів 

Al-Ge-Ni до кількох відсотків для області з з χ(Ge) ≥ 0,4, що корелює з отриманими 
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даними про появу мікроугруповань із структурою рідкого германію. Кількість 

кластерів достатньо мала для перерізів з низьким вмістом перехідного металу, тобто 

поява щільних некристалічних пакувань визначається саме взаємодією у парах Al-

Fe(Ni). Для розплавів Al-Ge-Fe для більшої частини концентраційного трикутника 

характерний вищий вміст політетраедричних кластерів. 

Розрахунок парціальних структурних факторів дозволив з отриманих за 

допомогою ОМК тривимірних моделей окреслити межі області існування кластерів 

із структурою рідкого германію. Для цього парціальні СФ aGe-Ge(S) були  

проаналізовані на наявність побічного максимуму та премінімумів, які вказують на 

інтенсивну взаємодію у парах атомів Ge-Ge. Виявилося, що вказана область 

обмежується лінією Fe70Ge30 – Al65Ge30Fe5 –Al90Ge10 при 1273 К, за межами якої 

варто очікувати статистичного розподілу атомів Ge за винятком розплавів з високим 

вмістом заліза. 

Аналіз парціальних ФПРА потрійних розплавів вказує на дотримання 

співвідношення для найбільш ймовірної найближчої міжатомної відстані між 

парами атомів R1(Al-Ni) < R1(Al-Fe) < R1(Ge-Ni) < R1(Ge-Fe). Залежність можна 

пояснити енергетичною нееквівалентністю міжатомних взаємодій в результаті 

різної акцепторної здатності атомів Fe та Ni, яка призводить до поступового ефекту 

конкуренції між атомами Al та Ge за входження в найближче оточення атому 

перехідного металу, поступового витіснення Ge з найближчого оточення і 

формування мікроугруповань із структурою рідкого германію. Як наслідок, ефект 

конкуренції при формуванні мікронеоднорідної структури у розплавах Al-Ge-Ni 

виявляється при меншому вмісті перехідного металу порівняно із розплавами 

Al-Ge-Fe. 

Порівняння математичного сподівання коефіцієнту сферичності в розплавах 

Al-Ge-Fe(Ni) (Рис.8) дозволяє зробити декілька висновків. По-перше, K̅сф 

побудованих навколо атомів Ge поліедрів Вороного є порівняно низькими 

внаслідок присутності кластерів із структурою рідкого германію. По-друге, при 

однакових концентраціях елементів розплави Al-Ge-Fe загалом характеризуються 

вищими значеннями K̅сф, ніж розплави Al-Ge-Ni. По-третє, найбільші відмінності 

спостерігаються для ПВ, побудованих навколо атомів перехідного металу, і в 

найближчому локальному оточенні атомів Fe варто очікувати реалізації більш 

щільних пакувань, ніж у випадку атомів Ni. 

У четвертому розділі розглянуто результати дослідження загартованих з 

розплавів Al-Ge-Fe(Ni) стрічок.  

У вихідних зливках системи Al-Ge-Fe було ідентифіковано нові потрійні фази 

𝜏1
′  гексагональної сингонії (a = 0,975(1) нм, c = 0,880(1)нм) у сплавах Al41Ge39Fe20 та 

Al55Ge30Fe15 з більшим вмістом у першому складі; 𝜏2
′  тетрагональної сингонії 

(a=0,511(3) нм, c=0,460(2)нм) у сплаві Al20Ge53Fe27.  

При аналізі складу отриманої загартуванням розплаву Al88Ge8Fe4 стрічки 

встановлено присутність як основної фази дрібнокристалічного α-Al. Показано, що 

при нагріванні відбуваються 2 стадії рекристалізації при 457К та 577К з утворенням 

нових фаз Ge та 𝜏3
′  та плавлення при 797К.  

Загартування розплаву Al68Ge21Fe11 проводилося із різними швидкостями 

обертання мідного диску: 39 м/с (Al68-I) і 26 м/с (Al68-IІ). Вміст аморфної фази у 

стрічці Al68-I є вищим, а кристалічні зародки сферичної форми мають середній 
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розмір ~ 150-200 нм і дають рефлекси на електроно- та рентгенограмі від фази 𝜏3
′  і 

кристалічного германію (Рис.9). Розрахунок за рівнянням Шеррера розміру 

областей когерентного розсіювання для германію дає значення ≈ 30 нм, а для фази 

𝜏3
′ , ≈ 27 нм. Обидва значення суттєво менші за розраховані з мікрофотографій 

розміри кристалічних утворень, що підтверджує їх складну будову. 

  

  

Рис.9. Мікрофотографія та електронна дифракція загартованих стрічок Al68-I (а) 

і Al68-II (б). 

На електронограмі присутні 3 дифузні гало, характерні для аморфної фази гало 

з положенням 18,4 нм-1 утворене за рахунок взаємодій у парах атомів Ge-Ge та Fe-

Ge, гало з положенням 24,0 нм-1 – за рахунок взаємодій Al-Ge, гало з положенням 

31,0 нм-1 – за рахунок усіх парних взаємодій. Розклад аморфної фази починається 

при 458 К, а відпалена при 623 К стрічка містить  α-Al, кристалічний Ge та уточнену 

у гексагональній сингонії фазу 𝜏3
′  (a=0,670(9) нм, с=0,907(1) нм).  

 

 

Рис. 10 (a) Мікрофотографія та електронограма загартованої стрічки; (б) 

рентгенограми загартованої, відпаленої стрічок, вихідного зливку та розплаву 

Al55Ge30Fe15. 

Стрічки Al64 є дрібнокристалічними і містять фази Ge та θ-Al13Fe4. При 

нагріванні стрічок відбуваються процеси рекристалізації при 592 К та 702 К. На 

рентгенограмі відпалених при 693 К стрічок, порівняно із загартованими Al64, 

з’являються слабкі рефлекси від нової фази 𝜏1
′ . Рентгенограми відпалених при 783 

К стрічок і вихідного сплаву співпадають між собою і містять рефлекси від α-Al, Ge 

і 𝜏1
′ . 
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Загартовані з розплаву складу Al55Ge30Fe15 стрічки є практично повністю 

аморфними, що узгоджується з положенням цього складу у центрі області 

аморфізації. На електронограмах (Рис.10а) присутні 2 чіткі гало з положенням 24,8 

нм-1 та 31,6 нм-1, а також дуже слабке гало при 17,7 нм-1. Отримані значення 

узгоджуються з широкими дифузійними максимумами на рентгенограмі 

загартованої стрічки (Рис. 10б).  

Рентгенограма загартованих стрічок Al55Ge30Fe15 значно відрізняється від 

кривої інтенсивності для розплаву: присутній передпіку з положенням 2θ = 12,3° і 

висотою 50% від інтенсивності головного максимуму поблизу відбиття від 

площини (111) кристалічного германію, роздвоєння другого максимуму, а також 

плоский наплив перед першим максимумом (Рис. 10б). Розраховані з ФПРА 

значення радіусу кореляції для розплаву та аморфної стрічки складають 1,5 нм та 

2,0 нм, відповідно, що також свідчить про більшу структурованість стрічки. З 

реконструйованих методом ОМК структурних моделей стрічки були розраховані 

парціальні структурні фактори. Виявилось, що для розплаву парціальні СФ ajj(S) 

мають симетричний перший максимум. Для загартованої стрічки максимуми 

парціальних кривих aAlAl(S) та aAlGe(S) мають наплив на лівій гілці, а на парціальних 

СФ aGeGe(S) та aGeFe(S) присутні два передпіки, положення яких співпадають з 

передпіком та напливом перед першим максимумом загального СФ. Другий 

максимум парціальних СФ aGeGe(S) та aGeFe(S) має роздвоєну форму аналогічно до 

загального структурного фактору. Отже, на появу на електронограмі стрічки 

Al55Ge30Fe15 гало з положенням 17,7 нм-1 і 24,8 нм-1 перш за все впливають взаємодії 

у парах Ge-Ge і Fe-Ge, а гало з положенням 31,6 нм-1 утворюється за рахунок внесків 

від усіх парних взаємодій. 

Девітрифікація аморфної фази при відпалі загартованої з розплаву стрічки 

Al55Ge30Fe15 починається при 520К і досягає максимальної швидкості при 570 К. 

Після відпалу протягом 20 хв при 593 К склад зразка відповідає вихідному зливку і 

містить кристалічні германій та фазу 𝜏1
′ . Подальша термічна обробка стрічок, а саме 

відпал при 788 К, призводить до збільшення вмісту кристалічного германію 

внаслідок кристалізації розчинених у фазі  𝜏1
′  атомів Ge. 

 

 

Рис. 11 (a) Мікрофотографія та електронограма; (б) криві ДСК загартованої 

стрічки Al41Ge39Fe20. 
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При загартуванні з розплаву Al41Ge39Fe20 отримані стрічки були крихкими. 

Встановлено, що їх структура включає як дрібнокристалічну фазу (Рис.11), так і 

аморфну складову, кристалізація якої відбувається вже під дією електронного пучка 

трансмісійного електронного мікроскопа. При відпалі стрічок зафіксовано декілька 

етапів рекристалізації (Рис. 11б). 

Отримані при загартуванні розплаву Al79Ge15Ni6 стрічки є аморфно-

кристалічними, електронограми яких поряд з рефлексами від кристалічного 

алюмінію містять три слабкі гало з положеннями 18,9 нм-1, 23,9 нм-1, 32,8 нм-1 

(Рис.12а). Індексування рефлексів на електронограмах та дифрактограмі дозволило 

встановити присутність метастабільної фази Al6Ge5 та α-Al. Розрахований за 

рівнянням Шеррера для піку 12,2°С (площина (300) фази Al6Ge5) середній розмір 

областей когерентного розсіювання дорівнює ≈ 60 нм.  При нагріванні вище 523 К 

відбувається поступова рекристалізація з утворенням кристалічного германію. 

Відпалені при 603 К стрічки не містять Al6Ge5, натомість зразки складаються з фаз 

τ2 (Al15Ge4Ni3), алюмінію та германію.  

  
Рис. 12. Мікрофотографія та електронограма стрічок, отриманих при загартуванні 

розплавів Al79Ge15Ni6 та Al61Ge29Ni10. 

Основною фазою у дрібнокристалічних стрічках, отриманих з розплаву 

Al61Ge29Ni10, є Al6Ge5 (Рис.12б). Розрахований розмір областей когерентного 

розсіювання за рівнянням Шеррера дорівнює ≈ 70 нм. Після відпалу зразків при 

523 К найбільш інтенсивний пік на рентгенограмі зміщується у бік більших значень 

кута розсіювання і розділяється на 2 складові, що відповідають рефлексам від 

площин (300) метастабільної сполуки Al6Ge5 та (111) германію. Можна припустити, 

що відпалі вище 494 К перебігає кристалізації аморфної фази, або розчинені при 

загартуванні розплаву у фазі Al6Ge5 атоми германію кристалізуються в 

індивідуальну фазу. Після відпалу стрічок при 623 К протягом 20 хвилин у стрічці 

знайдено лише кристалічні алюміній та германій, що відповідає фазовому складу 

вихідного зливка. Фаза Al6Ge5 розкладається за нижчої температури у випадку 

стрічки, загартованої з розплаву Al79Ge15Ni6, ніж для розплаву Al61Ge29Ni10, 

оскільки у першому випадку присутня значна частка кристалічного алюмінію, а 

міжфазні границі зерен фаз характеризуються підвищеними значеннями вільної 

енергії.  

Дрібнокристалічні стрічки з розплаву Al61Ge15Ni24 містять α-Al, германій, а 

також неідентифіковану метастабільну фазу, яка зазнає при відпалі послідовних 

структурних трансформацій при 579 К та 643 К з утворенням фаз Al3Ni i Al3Ni2, При 

досягненні температури 838К відбувається перитектична реакція 
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Al3Ni+Ge=L+Al3Ni2. Фазовий склад литого зразка складу Al61Ge15Ni24 і відпаленої 

при 713 К стрічки однакові і містять фази Al, Ge та Al3Ni. Проведена серія 

досліджень підтверджує погіршення здатності до аморфізації у розплавів 

Al61Ge29Ni10 та Al61Ge15Ni24 у порівнянні з розплавом Al79Ge15Ni6 за однакових умов 

проведення загартування внаслідок вищого вмісту нікелю, який схильний до 

інтенсивної взаємодії з атомами Al та Ge і , як наслідок, вищої ймовірності 

утворення зародків кристалізації. В подальшому при пошуку складів для отримання 

аморфно-кристалічних матеріалів з розплавів Al-Ge-Ni варто обмежитися областю 

з малим вмістом нікелю. 

 

ВИСНОВКИ. 

1. Здійснено рентгенодифракційне дослідження розплавів Al-Ge, Al-Ge-Fe, Al-Ge-

Ni в широкому концентраційному інтервалі. На основі експериментальних даних 

отримано концентраційні залежності структурних параметрів локального атомного 

впорядкування досліджених розплавів при декількох температурах. 

2. Встановлено мікронеоднорідну будову розплавів Al-Ge при температурах на 50 

К вище лінії ліквідус при вмісті германію вище 20 ат. %, складовими якої є 

мікроугруповання із структурою по типу рідкого германію та мікроугруповання 

розплаву Al80Ge20. Локальна атомна структура розплавів Al90Ge10 та Al80Ge20 

характеризується однорідним розподілом атомів Ge у матриці алюмінію. При 

нагріванні область існування розплавів з мікронеоднорідною структурою 

скорочується, а при температурі вище 1800К однорідний розчин формується у 

всьому концентраційному діапазоні. 

3. Показано, що загальною характеристикою потрійних розплавів є пріоритетна 

роль взаємодій Al-TM та TM-Ge при формуванні ближнього порядку. Конкуренція 

між атомами Al та Ge при формування локального атомного оточення Fe(Ni) 

приводить до поступового витіснення германію за межі найближчого оточення TM 

з подальшим формуванням кластерів із структурою по типу рідкого германію. 

Показано, що германій у досліджених потрійних розплавах присутній у двох 

структурних станах – в локальному оточенні атомів TM та в атомних кластерах із 

структурою по типу рідкого германію, що приводить до мікронеоднорідної будови 

розплаву при відносно високому вмісті Ge. Встановлено концентраційні діапазони 

розплавів з мікронеоднорідною будовою у досліджених потрійних системах. 

4. Встановлено, що для всіх досліджених розплавів виконується співвідношення для 

найбільш ймовірної найближчої міжатомної відстані R1(i-j): R1(Al-Ni) < R1(Al-Fe) < 

R1(Ge-Ni) < R1(Ge-Fe). Вказана особливість обумовлена енергетичною 

нееквівалентністю міжатомних взаємодій в результаті різної акцептуючої здатності 

атомів Fe та Ni. Як наслідок, ефект конкуренції при формуванні мікронеоднорідної 

структури у розплавах Al-Ge-Ni виявляється при меншому вмісті перехідного 

металу порівняно із Al-Ge-Fe.  

5.Здійснено рентгенофазове дослідження сплавів Al-Ge-Fe(Ni), отриманих при 

рівномірному охолодженні та загартуванні. Ідентифіковано три нові фази у системі 

Al-Ge-Fe: гексагональну 𝜏1
′  (a=0,975(1) нм, c=0,880(1) нм), тетрагональну 𝜏2

′  

(a=0,511(3) нм, c=0.460(2) нм), гексагональну 𝜏3
′  (а=0,670(9) нм, с=0,907(1) нм). У 

системі Al-Ge-Ni зафіксовано формування метастабільної фази метастабільної фази 
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Al6Ge5 при загартуванні розплавів Al79Ge15Ni6 та Al61Ge29Ni10 та невідомої 

метастабільної фази при загартуванні розплаву Al61Ge29Ni10.  

6.Показано, що для формування аморфної фази із розплавів Al-Ge-TM необхідно 

збалансувати взаємодії Al-TM та TM-Ge, що відповідає певному оптимальному 

вмісту TM. У випадку розплавів Al-Ge-Ni має місце більша енергетична 

нерівноцінність у зв’язках Al-Ni та Ni-Ge, що негативно впливає на аморфізуючу 

здатність у порівнянні з розплавом Al-Ge-Fe. Як результат, повністю аморфну 

стрічку отримано лише для складу Al55Ge30Fe15.  
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АНОТАЦІЯ 

Яковенко О.М. Рентгенографічне дослідження структури розплавів 

Al-Ge-Fe(Ni). – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук за 

спеціальністю 02.00.04 – “Фізична хімія”. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка, Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню особливостей атомного 

впорядкування розплавів Al-Ge, Al-Ge-Fe(Ni) з використанням рентгенівської 

дифракції та методу Оберненого Монте Карло. Аналіз отриманих даних вказує на 

мікронеоднорідну будову розплавів Al-Ge поблизу лінії ліквідус за рахунок 

присутності флуктуаційних кластерів із структурою рідкого германію та 

формування однорідного розчину у всьому концентраційному діапазоні при 

температурах вище 1800К. 

Показано, що будова розплавів Al-Ge-Fe всередині області Fe70Ge30-

Al65Ge30Fe5-Al90Ge10 є мікронеоднорідною внаслідок присутності кластерів із 

структурою рідкого германію, що проявляється на кривих структурного фактора у 

вигляді напливу на першому максимумі та у вигляді скорочення найближчої 

міжатомної відстані. Встановлено, що присутність атомів Ge у найближчому 

оточенні атомів перехідного металу визначається ефектом конкуренції між атомами 

Al та Ge. 

Встановлено, що для розплавів Al-Ge-Ni здатність до аморфізації є нижчою, 

ніж для Al-Ge-Fe за рахунок сильнішої взаємодії у парах Al-TM та Ge-TM, яка 

сприяє утворенню кристалічних фаз при охолодженні розплаву. При загартуванні 

розплавів Al-Ge-Fe методом спінінгування та у вихідних литих зразках 

ідентифіковано ряд нових фаз. 

Ключові слова: алюмінієві сплави, будова розплаву, метастабільні фази, 

рентгенівська дифракція, метод Оберненого Монте Карло, метод Вороного-Делоне. 
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Диссертационная работа посвящена исследованию особенностей атомного 

упорядочения расплавов Al-Ge, Al-Ge-Fe(Ni) с использованием данных 

рентгенодифракционного эксперимента и моделирования методом обратного 

Монте Карло. Анализ полученных зависимостей указывает на микронеоднородное 

строение расплавов Al-Ge за счет присутствия флуктуационных кластеров со 

структурой жидкого германия. Показано, что микронеоднородное строение 

реализуется для расплавов Al-Ge-Fe внутри области Fe70Ge30-Al65Ge30Fe5-Al90Ge10. 

Локальная атомная структура вокруг атомов Fe(Ni) определяется эффектом 

конкуренции между атомами Al и Ge.  

Установлено, что для расплавов Al-Ge-Ni способность к аморфизации ниже, 

чем для Al-Ge-Fe за счет сильной взаимодействия в парах Al-TM и Ge-TM, которая 

способствует образованию кристаллических фаз при охлаждении расплава. При 

закалке расплавов Al-Ge-Fe методом спиннингования и в исходных литых образцах 

идентифицировано ряд новых фаз. 

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, структура расплава, метастабильные 

фазы, рентгеновская дифракция, метод обратного Монте Карло, метод Вороного-

Делоне.  

SUMMARY 

Yakovenko O.M. X-ray diffraction study of the Al-Ge-Fe(Ni) melts structure. – 

Manuscript. 

Thesis for a candidate degree in chemistry specialty 02.00.04 – “Physical 

Chemistry”. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Taras Shevchenko National 
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The thesis is devoted to the study of the peculiarities of the atomic ordering of Al-

Ge, Al-Ge-Fe (Ni) melts by means of X-ray diffraction and the Reverse Monte Carlo 

simulation. Analysis of the obtained data indicates a microinhomogeneous structure of Al-

Ge melts near liquidus line due to the presence of fluctuation clusters with the structure of 

liquid germanium and the formation of solution with statistical distribution of atoms above 

1800 K. 

It is shown that the structure of Al-Ge-Fe melts within the Fe70Ge30-Al65Ge30Fe5-

Al90Ge10 region is microhomogeneous due to the presence of clusters with the structure of 

liquid germanium, which is manifested on the structural factor curves in the form of inflow 

at the first maximum and decrease of the nearest interatomic distance. It is established that 

the presence of Ge atoms in the nearest environment of transition metal atoms is 

determined by the effect of competition between Al and Ge atoms. 

It was found that for Al-Ge-Ni melts the ability to amorphization is lower than for 

Al-Ge-Fe due to the stronger interaction in Al-TM and Ge-TM pairs, which promotes the 

formation of crystalline phases during cooling of the melt. A number of new phases have 

been identified in the quenching of Al-Ge-Fe melts by melt-spun technique and in the 

ingot cast samples. 

Key words: Al-based alloys, melt structure, metastable phases, X-ray diffraction, 

Reverse Monte Carlo simulation, Delaunay triangulation, Voronoi diagram. 

 


