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АНОТАЦIЯ 

 

Наконечна О.І. Особливості формування і властивості інтерметалідів, карбідів 

перехідних металів та нанокомпозитів на їх основі. – Кваліфікаційна наукова праця 

на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фiзико-математичних наук за 

спеціальністю 01.04.07 «фізика твердого тіла» (10 — Природничi науки). — 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2020. 

 

Багатокомпонентні інтерметаліди є предметом інтенсивних досліджень 

останніх років, що зумовлено як перспективністю практичного використання таких 

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

властивостей та потребою розробки надійних критеріїв стабільності їх 

функціональних характеристик. Створення нових нанокомпозиційних матеріалів 

(НКМ) на основі інтерметалічних сполук забезпечить їм унікальний комплекс 

фізичних характеристик, що є надзвичайно цікавим як з точки зору практичного 

використання, так і в плані розвиту теоретичних уявлень про природу 

конденсованого стану. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню фізичних закономірностей та 

встановленню особливостей формування кристалічних структур потрійних галідів 

РЗМ, визначенню механізму утворення карбідних фаз в процесі механохімічної 

(МХ) обробки як подвійної шихти Ме–ВНТ, так і безпосередньо в металічній 

матриці при створенні нанокомпозиційних матеріалів. Зазначені завдання є 

актуальними і визначають наукову цінність дисертаційної роботи, а нові, створені 

вперше матеріали мають практичну цінність.  

У роботі розглянуті результати досліджень фазових рівноваг в потрійних 

системах Ti–Al–Ga, Ni–Al–Ga та Y–Cu–Ga в повному концентраційному інтервалі, 

а також встановлено особливості формування та фізичні характеристики сполук 

Me(Me,Ga)4 та Me(Me,Ga)3 в системах {Y, Dy}–Cu–Ga, Gd–Al–Ga та Dy–Mn–Ga. 

Зокрема, вперше в повному інтервалі концентрацій досліджені сплави та 
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побудовані ізотермічні перерізи діаграм стану систем Ti–Al–Ga (1123 К) та 

Ni–Al–Ga (973 К). Показано, що ці системи характеризуються утворенням 

неперервних та протяжних твердих розчинів на основі подвійних сполук базисних 

систем. Також досліджено вплив легування галієм (до 12,5 ат. %) на механічні 

характеристики інтерметаліду Ni3Al. Відомо, що 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. В дисертаційній роботі встановлено, що додавання 2,5 ат.% галію 

збільшує міцність на стиснення сплаву Ni3(Al,Ga) до 1,85 ГПа, що складає 51 % 

зростання й робить цей сплав перспективним для створення на його основі 

матеріалу для авіаційної промисловості. 

Крім того, уточнено будову ізотермічного перерізу діаграми стану системи 

Y–Cu–Ga (973 К) та визначено кристалічну структуру 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. В роботі 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 реалізується при зовнішній та внутрішній деформації вихідної кубічної 

структури і супроводжується зміною ступеня окиснення атомів Mn, що й визначає 

магнітні властивості досліджених сполук. 

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. В свою чергу, механохімічний синтез, або обробка вихідної шихти 
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в високоенергетичному планетарному млині забезпечує формування вихідного 

продукту у нанокристалічному стані. До переваг цього методу слід віднести також 

можливість синтезу матеріалу, який неможливо одержати при використанні інших 

методик (наприклад, пересичених твердих розчинів) та можливість отримувати 

карбіди, оксиди та нітриди металів обробкою суміші порошків вихідних 

компонентів при кімнатних температурах. 

В роботі механохімічною обробкою шихти Ме–вуглецеві нанотрубки (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. Переважну більшість зазначених карбідів вперше 

синтезовано з використанням ВНТ в якості компоненти шихти. На основі даних 

рентегнівської дифракції по уточненню кристалічних структур МХ синтезованих 

карбідів показано, що металічні підґратки в них зазвичай вакантні в тій чи іншій 

мірі, а атоми вуглецю, що дифундують, мають тенденцію займати додаткові окта- 

або тетраедричні пустоти. На основі узагальнення даних рентгенівської дифракції 

та електронної мікроскопії встановлено механізм формування карбідних фаз в 

процесі МХ обробки шихти Ме–ВНТ і показано, що досліджені в даній роботі 

карбіди d-перехідних металів під час МХС формуються в основному за рахунок 

самопідтримуваної реакції.  

В роботі розглянуто синтез нанокомпозиційних матеріалів (НКМ) з 

порошкових систем Fe–Ti–ВНТ, Ti–Cu-ВНТ, Y–Cu та Ni–C із залученням МХ 

активації шихти на першому технологічному етапі синтезу. Основою для даного 

вибору слугувала 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. 

Встановлені основні закономірності та фізичні механізми формування зміцнюючих 

наночастинок карбідів та оксидів безпосередньо в металевій матриці композиту.  

Зокрема, вперше синтезовано нанорозмірний (з розміром зерна до 20 нм) 

композит Fe–TiC (25 ваг.%) шляхом HP-HT спікання порошку виготовленого 
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методом механічного легування шихти з елементарних металів (Fe, Ti) та 

вуглецевих нанотрубок. Мікроструктура спеченого нанокомпозиту Fe-TiC являє 

собою однорідний розподіл дрібнокристалічних частинок TiC в нанокристалічній 

зв'язувальній матриці α-Fe. Особливості мікроструктури забезпечують високу 

щільність отриманого матеріалу і високе значення його твердості за Вікерсом 

(11,3 ГПа). Також вперше були механохімічно синтезовані нові потрійні карбіди 

Ti2CuCx та Ti3Cu2Cx (із вмістом 0,5 та 4,2 ат. % вуглецю та 30,8 та 37,5 ат.% міді, 

відповідно), для яких методом рентгеноструктурного аналізу була визначена 

кристалічна структура і проведені вимірювання мікротвердості (за Віккерсом), які 

виявилися у 7 разів вищі порівняно з мікротвердістю титану. Вперше 

механохімічним синтезом з подальшим холодним пресуванням одержано 

еквіатомну сполуку YCu з повністю упорядкованою структурою типу CsCl. 

Показано, що в даному матеріалі співіснують фази YCu, YCu2 та Y2O3 (мольне 

відношення дорівнює 2:2:1), а значення твердості по Віккерсу синтезованого 

матеріалу (5 ГПа) майже вдвічі більше, ніж у інтерметаліда YCu, отриманого 

дуговою плавкою, що зумовлено подрібненням зерен під час розмелювання та 

утворенням оксиду Y2O3 в реакторі планетарного млина.  

В роботі показано, що використання вуглецевих нанотрубок (замість інших 

форм вуглецю) в якості компоненти шихти для виготовлення шляхом механічного 

легування композиту, зміцненого карбідної фазою, є більш прийнятним. Зокрема, 

вуглецеві нанотрубки полегшують процес розмелювання та значно прискорюють 

утворення карбідної фази. ВНТ впливають на подрібнення зерен отриманого 

матеріалу і тим самим забезпечують його ущільнення та поліпшені механічні 

характеристики. 

Компактовані методом холодного пресування зразки механоактивованої 

порошкової суміші NiC були використані для нанесення з них покриттів за 

електроннопроменевою технологією. Осаджені покриття характеризуються 

хорошою адгезію в зоні підкладка-покриття а також жаростійкістю.  

Тверді захисні покриття на основі перехідних металів, що нанесені на 

поверхню деталей, знаходять широке практичне застосування для поліпшення 
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експлуатаційних характеристик лезового і обробного інструменту в 

машинобудуванні та медичній техніці, а корозійностійкі покриття надійно 

захищають вироби машинобудування, які експлуатуються в умовах впливу 

агресивних середовищ (охолоджуючих рідин, мастильних матеріалів, тощо). В 

роботі з використанням сучасних методів дослідження вивчено мікроструктуру та 

механічні характеристики (твердість, тріщиностійкість тощо) плівок TiAlSiN, 

одержаних вакуумно-дуговим методом та досліджено вплив вмісту Al та легування 

Si на мікроструктуру та механічні характеристики тонких твердих моно- та 

багатошарових покриттів системи TiAlN. Вперше вакуумно-дуговим методом 

одержано тонкі плівки TiAlSiN з композиційно градуйованим складом да 

проведено комплексне дослідження їх мікроструктури та механічних 

характеристик.  

В роботі показано, що моношарові покриття з підвищеним вмістом Ті 

демонструють вищу твердість (до 35 ГПа) ніж моношарові покриття з підвищеним 

вмістом Al (до 29 ГПа). Водночас в результаті легування кремнієм твердість 

покриттів TiAlSiN значно зростає (до 39 ГПа). Варіювання хімічним складом не є 

єдиною причиною покращення механічних характеристик тонких плівок. 

Зазначається, що найвищу твердість серед досліджених матеріалів мають покриття 

з градієнтною структурою, які характеризуються складною мікроструктурою, що 

регулюється в першу чергу особливостями технології осадження покриттів. 

Легування кремнієм також покращує в досліджуваних покриттях індекс 

пластичності Н/Е, що характеризує стійкість матеріалу до пружної деформації і 

опір пластичній деформації H3/E2. Причому, для покриттів з підвищеним вмістом 

алюмінію зростання Н/Е є більш вираженим.  

Проаналізовано морфологію тріщин, що утворюються в досліджених тонких 

плівках різного типу при наноіндентуванні а також розраховано коефіцієнти 

інтенсивності напружень КІС (тріщиностійкість) цих покриттів. Виявлено, що на 

величину тріщиностійкості впливає не лише хімічний склад, але й тип покриття. 

Найвищі КІС ~ 4,5 МПам1/2 мають багатошарові покриття, а моношарові тонкі 

плівки з підвищеним вмістом алюмінію демонструють найменші значення КІС 



7 

серед усіх досліджуваних матеріалів ~ 1,6 МПам1/2. Покриття з композиційно 

градієнтним складом і моношарові плівки з переважним вмістом Ті 

характеризуються приблизно однаковими значеннями КІС ~ 3,8 МПам1/2. Крім того, 

для всіх досліджуваних матеріалів прослідковується закономірність: зі зміною 

відносного вмісту компонентів, зокрема, зі збільшенням вмісту (Al+Si) в покриттях 

збільшуються значення коефіцієнта інтенсивності напружень КІС.  

Для пояснення виявлених ефектів запропоновано енергетичну модель, що 

ґрунтується на обчисленні незворотної дисипативної роботи навантаження на 

індентор Wirr, яка може бути розрахована за різницею інтегрованих кривих 

навантаження і розвантаження на максимальній глибині індентування.  

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-xAlxN в них 

починається при більш високих температурах (біля 1100 С) ніж в близьких за 

складом моношарових тонких плівках (біля 1000 С). Вперше методами 

електронної мікроскопії високої роздільної здатності досліджено еволюцію 

мікроструктури покриттів TiAlSiN під час високотемпературної обробки та 

встановлені механізми, що регулюють окиснення зазначених тонких плівок. 

Вперше виявлено та детально вивчено шарувату структуру окалини, що утворилася 

на поверхні плівок TiAlSiN при високотемпературному відпалі. Встановлено, що 

структура покриття, в тому числі наношари зумовлені режимами осадження, 

зберігаються при високотемпературному відпалі. Під час відпалу на поверхні 

покриття формується структурно і хімічно неоднорідна шарувата окалина 

Al2O3/TiO2. Верхній шар окалини утворений оксидом Al2O3, а під ним формується 

шар TiO2. Така структура є результатом високої швидкості дифузії Al при 1000 °С. 

Атмосферний кисень, що дифундує з поверхні в покриття, окислює Ti, що наявний 

в інтерфейсі TiN–TiO2, виснаженому на Al. Такий процес додатково 

підтверджується наявністю оксидної фази SiOx, що виділяється на границях зерен 
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у покритті відразу під шаром інтерфейсу TiN-TiO2. Ця фаза має аморфну структуру 

і утворюється суто під час термічної обробки покриття, у вихідному покритті її не 

зафіксовано.  

В роботі також досліджено вплив легування Cr на мікроструктуру та 

механічні характеристики покриттів на основі TiAlN. Встановлено механізми 

тріщиноутворення у тонких плівках TiAlCrN. Детально вивчено корозійну 

стійкість при 900 та 1000 °C багатошарових покриттів TiAlN/CrAlN та вивчено 

структуру шару окалини, що утворюється на поверхні покриття при 

високотемпературному відпалі. Встановлено, що зі збільшенням вмісту Cr у 

покритті, на поверхні плівки швидко формується тонкий шар оксиду Cr2O3, який 

може містити Al, а також ділянки TiO2 на самій поверхні. Такий шар найбільш 

ефективно знижує дифузію атмосферного кисню всередину і назовні і, отже, 

покращує корозійну стійкість покриття. 

 

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

вуглецева нанотрубка, рентгенівська дифракція, електронна мікроскопія, твердість, 

тріщиностійкість. 
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ABSTRACT 

 

Nakonechna O.I. Intermetallics, transition metal carbides and nanocomposites on their 

base formation feature and properties. – Qualification scientific work. 

 

Doctor of Science Thesis. Speciality 01.04.07 «Solid State Physics» 

(10 — Naturescience). — Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2020. 

 

Multicomponent intermetallics have been the subject of intense research in recent 

years, due to both the prospect of practical use of such materials and the need to clarify 

the nature of their properties formation and the need to develop reliable criteria for the 

stability of their functional characteristics. The creation of new nanocomposite materials 

(NCM) based on intermetallic compounds will provide them with a unique set of physical 

characteristics, which is extremely interesting in terms of practical use and development 

theoretical ideas about the nature of the condensed state as well. 

Specifically, the manuscript is devoted to the study of crystal structure features of 

triple halides of REM as well as to the determination of the mechanism of carbide phases 

formation at mechanical alloying of Me-CNT charge. These tasks are relevant and 

determine the scientific meaning of the dissertation, while new materials created for the 

first time have practical value. 

The phase equilibria in Ti–Al–Ga, Ni–Al–Ga and Y–Cu–Ga ternary systems in full 

concentration range as well as formation features and physical characteristics of 

Me(Me,Ga)4 and Me(Me,Ga)3; {Y, Dy}–Cu–Ga, Gd–Al–Ga and Dy–Mn–Ga systems 

have been studied. In particular, the isothermal sections of Ti–Al–Ga system phase 

diagram at 1073 K and Ni–Al–Ga system at 973 K s were built for the first time. It is 

shown that these systems are characterized by the formation of continuous extended solid 

solutions based on the double compounds of basic systems. The effect of gallium dopants 

(up to 12.5 at.%) on mechanical characteristics of Ni3Al intermetallic was also studied. It 

is known that the Ni3Al, NiAl, Ti3Al, TiAl aluminides and their alloys are a subject of 

considerable interest for aviation and aerospace engineering due to their high stability and 
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heat resistance. The dissertation revealed that the addition of 2.5 at.% of gallium increases 

the compressive strength of Ni3(Al, Ga) alloy up to 1.85 GPa, which is 51% growth and 

makes this alloy a promising material for the industry application. 

In addition, the structure of the isothermal section of the Y–Cu–Ga phase diagram 

at 973 K has been refined and the crystal structure of the YCuxGa4-x-d, DyCuxGa4-x-d, and 

GdAlxGa4-x series with structures derived from BaAl4 has determined. Crystal structures 

of the ternary DyMnxGa3 alloys (x <0.45) annealed stepwise at 873 and 773 K have been 

studied. The results show that DyMnxGa3 alloys studied can be considered as fragmented 

interstitial solid solutions with manganese atoms occupying part of the octahedral holes 

of the high temperature DyGa3 phase. The temperature dependencies of magnetic 

susceptibility were determined by using the Faraday technique. All compounds studied 

are paramagnets in the temperature range of 300–650 K. The contribution of the 

individual atoms to the magnetic properties of DyMnxGa3 compound is estimated. 

Moreover, changes in the effective magnetic moments correlate with the features of the 

crystal structures of the I-Dy5MnGa15, II-Dy4MnGa12, III-Dy3MnGa9 and IV-Dy2MnGa6 

compounds (variations of Mn - Ga/Dy interatomic distances and torsion angles in the 

MnGa6 and MnDy8 coordination polyhedra). Therefore, probably, this is the manganese-

gallium interaction resulting in configuration of the MnGa6 octahedron determines the 

magnetic properties of all DyMnxGa3 compounds. 

The arc melting technique is currently the main method of intermetallic compounds 

manufacturing, which, unfortunately, does not allow to obtain the nanoscaled alloys. 

However, providing a nanocrystalline structure can significantly improve mechanical 

properties of the material. In turn, mechanochemical synthesis or processing of the 

original charge in a high-energy planetary ball mill ensures the formation of 

nanocrystalline state. Advantages of this method include the possibility of synthesizing a 

material that cannot be obtained by other methods (supersaturated solid solutions) and the 

possibility of producing carbides, oxides and nitrides at room temperature. 

The nanoscaled mono- (powders) and complex (compacted nanocomposites) 

carbides of transition d-metals: TiC, ZrC, HfC, VC, NbC, TaC, YCx, Mo2С, W2C, WC, 

Fe3C, Co3C, and NiCx have synthesized by mechanical alloying in a high-energy 
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planetary ball mill from a charge containing the carbon nanotubes. The effect of 

multiwalled carbon nanotubes on reaction milling of the materials obtained has analyzed. 

Features of the mechanism of transition metals carbides formation at mechanical alloying 

have revealed. In particular, it has shown that at the first stage of synthesis (up to 60 

minutes of processing of the charge in a ball mill) an amorphization of the carbon 

nanotubes and crushing of particles of the initial metal along the grain boundaries takes 

place concurrently. Subsequently, amorphous carbon enters the metal lattice forming an 

interstitial solid solution, resulting in deformation of the metal crystal lattice. At the 

second stage of synthesis (from 60 to 250 minutes of processing), the process of 

embedding of the carbon atoms in metal matrix is accelerated and a formation of the 

carbide phases on surface of the parent metal particles begins. The third stage of synthesis 

completes the formation of carbide. It has established that the processing time required 

for the complete transformation of the initial components to the carbide correlates with 

the enthalpy of its formation, and the fields of mechanical stress are relaxed in two main 

directions: heating and grinding. It was found out that the carbides of d-transition metals 

studied in this work are formed mainly due to self-supporting reaction at milling. The 

efficiency of using carbon nanotubes in the manufacturing of nanocomposite materials 

with improved functional characteristics has shown. It is established that the reaction 

milling is effective for the synthesis of multicomponent carbides (substitution solid 

solutions).  

Fe-based alloys reinforced with TiC particles are widely studied and applied 

because of the relatively low cost, good strength and ductility. In this work Fe–TiC 

(25 wt.%) nanocomposite was manufactured by HP-HT sintering of mechanically alloyed 

charge of the elemental Fe, Ti and carbon nanotubes. Structural features of the material 

obtained were characterized by X-ray diffraction and scanning electron microscopy 

combined with Energy-dispersive X-ray spectroscopy at each stage of synthesis. 

Mechanical alloying of an initial charge in a high energy planetary ball mill led to the 

formation of the TiC carbide after 40 minutes of processing. Milling process is 

accompanied by a steady decrease of the grain sizes of α-Fe and TiC constituents. 

Besides, the fine-grained TiC particles are homogenously distributed in the 
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nanocrystalline -Fe binder matrix providing a sufficiently high (11.3 GPa) Vickers 

hardness of the cermet. 

Equiatomic YCu compound with the full ordered CsCl-type structure has been 

synthesized by a powder metallurgy route. The materials obtained (powder and compact) 

were characterized by X-ray powder diffraction, scanning electron microscopy and 

microhardness measurements. The milling process of Y–Cu charge starts with YCu phase 

formation and gradually turns into a stage of equilibrium coexistence of YCu, YCu2 and 

Y2O3 phases. The material obtained exhibits a composite like microstructure and is 

characterized by an increased microhardness value (almost twice as high as that of bulk 

YCu obtained by arc melting) and relatively low value of the Young’s modulus. 

Nanoscaled NiCx carbide (x < 0.33) with a defective cubic structure of the 

sphalerite type (a = 0.3550) was synthesized in a high-energy ball planetary mill by the 

mechanical alloying of two different charges: nickel powder and multiwalled carbon 

nanotubes (CNT), or a mixture of the nickel and graphite powders. The features of the 

formation of this carbide were revealed on the basis of a complex X-ray study of synthesis 

products with the use of phase analysis, refinement of the crystalline structure of the 

phases, the determination of the micro-deformation of the crystal lattice and residual 

stresses. As a result, it has been shown that carbon atoms from CNT amorphized, 

apparently, have a somewhat smaller effective radius than the carbon atoms from 

amorphous graphite. The Vickers microhardness of HP-HT compacted NiC0.33  

(6.9–7.2 GPa) samples was determined. This compact material has been tested as a 

potential material used in coating deposition by electron beam technology. Thin films 

obtained (up to 150 nm) possess a high adhesion to silicon substrate as well as to a 

substrate made of fused glass, high abrasion resistance. These coatings are characterized 

by high thermal stability in the temperature range up to 850 °C and could be 

recommended for application as heat resistant protective coatings. 

Transition metal hard coatings are widely applied to improve the performance of 

cutting tools in mechanical engineering and medical technology, while corrosion resistant 

coatings reliably protect machine products that operated in aggressive environments.  
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Structural properties of nanocomposite TiAlSiN thin films prepared as monolithic 

single layer, multilayers and gradient films have been characterized by X-ray diffraction, 

nanoindentation and atomic force microscopy. The films were deposited onto WC–Co 

substrates using cathodic arc-plasma. The Al content was varied within the range of 

Al/Ti  0.5–1.5 and the Si content did not exceed 3.5 at.%. The highest hardness (38–39 

GPa) was obtained for samples with Al/Ti  1.0, associated with more effective 

combination of solid solution hardening and Hall–Petch effect arising from structure 

refinement by Al and Si addition. In contrast, the films with Al/Ti  1.5 showed the lowest 

hardness values (30–33 GPa) due to the formation of softer wurtzite-like hcp-AlN phase. 

Formation of layered films slightly improved hardness with respect to monolithic single 

layer films of comparable chemical composition. Meanwhile, gradient films (Al/Ti  1.0) 

showed hardness and modulus values very similar to those obtained for single layer films. 

Unlike mechanical properties, the formation and propagation of indentation induced 

cracks appeared more sensitive to film structures (columnar, equiaxed nanograins, etc.) 

as well as to growth morphology (monolithic, layered, gradient). The primary cracks 

appear for all films beneath the indenter at the contact site. The morphology of these 

cracks consists of a network of short, discontinuous, irregular cracks in columnar films, 

which gives rise to straight, well-organized repeated crack in fine grain structures. Such 

modification of crack patterns is attributed to the role of grain boundary sliding which is 

more pronounced in coarse columnar films than in nanograined materials. 

It is revealed that not only the chemical composition but also the type of coating 

affect fracture toughness. Multilayer coatings demonstrate the highest KIC ~ 4.5 MPa1/2, 

while the monolayer thin films with high aluminum content exhibit the lowest values 

among all materials studied (KIC ~ 1.6 MPa1/2). gradient coatings and monolayer films 

with high Ti content are characterized by approximately the same values of KIC ~ 3.8 

MPa1/2.  

An energy model based on the calculation of irreversible dissipative work of load 

on the Wirr indenter is proposed to explain the revealed effects, which can be calculated 

by the difference of integrated load curves and unloading at the maximum indentation 

depth. 
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It is established that high-temperature annealing (up to 1550 С) of TiAlSiN 

coatings causes a significant change in the value of their hardness due to thermal 

decomposition to their stable phases through intermediate stage of spinodal decay. 

TiAlSiN coatings with compositionally graded content are characterized by high heat 

resistance because the process of decomposition of a solid solution with Ti1-xAlxN in them 

begins at higher temperatures (about 1100 С) than in close in composition monolayer 

thin films (about 1000 C). For the first time, the evolution of microstructure of TiAlSiN 

coatings at high-temperature annealing has been studied by the methods of high-

resolution electron microscopy and the mechanisms that govern the oxidation of these 

thin films were established. Layered structure of the oxide scale formed on the top of 

TiAlSiN films at high-temperature annealing was first discovered and studied in detail. 

Surprisingly the nanostructure of coatings is stored at high-temperature annealing. 

Structurally and chemically heterogeneous layered Al2O3/TiO2 oxide scale is formed on 

top of the coating. The upper layer of scale is formed by Al2O3 oxide, and a TiO2 layer is 

formed beneath it. This structure is a result of higher diffusion rate of Al at 1000 °C. 

Atmospheric oxygen diffusing from the surface into the coating oxidizes the Ti present 

in the TiN–TiO2 interface depleted on Al. This process is further confirmed by the 

presence of the SiOx oxide phase, which is formed at the grain boundaries in the coating 

immediately below the TiN–TiO2 interface layer. This phase has an amorphous structure 

and is formed only during the heat treatment of the coating. 

In a manuscript, the influence of Cr dopants on the oxidation resistance of 

multilayered Ti1-xAlxN coatings deposited by magnetron sputtering is studied. 

Thermogravimetric experiments showed that Cr dopants increase the oxidation 

performance of the coatings. The structure of the oxide scale formed on the surface of 

films at high temperature annealing has studied in detail by means of SEM. For TiAlN 

film, dual oxide layers occur when tested at 800 °C, being the porous inner one of Ti–O 

and the outer a compact layer of Al-oxide, which protects the coating from the oxidation. 

At 900 °C the oxidation resistance of this film degraded due to the fast Ti ions diffusion 

to the surface, which destroys the formation of the protective Al–O layer. Cr rich coatings 

showed different oxides scales depending on their chemical composition. For coating 
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with small Cr content, a Ti–O rich layer is formed on the top of a protective Al–Cr–O 

layer. Concerning the coating with the highest Cr content, a compact and continuous 

Cr(Al)2O3 oxide layer was formed at heat treatment with residual TiO2 islands on the top, 

contributing for a significant enhancement of the oxidation resistance. 

 

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

nanotube, X-Ray diffraction, electron microscopy, hardness, fracture toughness. 
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ВСТУП 

 

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 (сполуки утворені металами або 

металами та напівметалами), 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 
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характеризуються високою пластичністю. Серед цих сполук найбільш 

пластичні властивості зафіксовано для YAg (> 20% видовження для 

полікристалічного зразка) та YCu, якому при значенні міцності на розрив та 

деформації до розриву в межах 175–300 МПа притаманне видовження в 

межах 6–11%. 

• 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 (dental materials). 

• 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.  

Крім вказаних вище, існує багато інших областей використання матеріалів на 

основі інтерметалідів. 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. 

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 
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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 планетарному 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 досі не залучалися. Відомо, що завдяки унікальній комбінації 

таких властивостей як висока зносостійкість, твердість, міцність й 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. Зокрема, 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. 
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Розуміння природи інтерметалічних сполук ще не досягло такого рівня, щоб 

створити їх надійну класифікацію, розробити систему прогнозування 

властивостей, щоб 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 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» 
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(№ 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 

електронної структури подвійних інтерметалічних сполук при їх легуванні галієм.  

• 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.  



34 

ІІ. Встановлення фізичних закономірностей формування структури 

нанокомпозиційних матеріалів одержаних з порошків d-металів з додаванням 

вуглецевої компоненти у вигляді багатостінних вуглецевих нанотрубок після 

механохімічної 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 

комплексного 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, 
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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.  

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 
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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 реакційної 

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).  

• 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 



37 

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 мікроструктури 

покриттів TiAlSiN та TiAlCrN під час високотемпературної обробки та встановлені 

механізми, що регулюють окиснення зазначених тонких плівок.  

Методи дослідження. З метою вирішення поставлених задач використано 

апробований комплекс експериментальних та розрахункових методів, як: 

- Рентгенівська порошкова та монокристальна дифрактометрія – для 

дослідження фазового складу зразків, кристалічної структури, визначення 

внутрішніх напружень, ступеня деформації ґратки та розмірів блоків когерентного 

розсіювання; 

- Скануюча електронна мікроскопія – для аналізу морфології та особливостей 

будови досліджуваних зразків; 

- Просвічуюча електронна мікроскопія та просвічуюча електронна мікроскопія 

високої роздільної здатності – для аналізу мікроструктури досліджуваних зразків; 
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- Рентгеноспектральний мікроаналіз – для визначення елементного складу 

зразків та морфології розподілу компонентів у нанокомпозитах; 

- Рентгенівська фотоемісійна спектроскопія – для аналізу зонної та 

електронної структури зразків; 

- Метод спектроеліпсометрії – для вивчення спектрів оптичного поглинання та 

аналізу особливостей зонної структури зразків; 

- Наноіндентування – для визначення механічних характерник (твердість та 

модуль Юнга) досліджуваних зразків тонких плівок; 

- Атомна силова мікроскопія – для аналізу поверхні нанокомпозитів та 

відбитків індентора Берковича; 

- Метод магнетометрії за Фарадеєм – для вивчення температурних 

залежностей магнітної сприйнятливості.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

• Вперше в повному концентраційному інтервалі досліджено сплави та 

побудовано ізотермічні перерізи діаграм стану металічних матричних систем 

Ti–Al–Ga (1073 К) та Ni–Al–Ga (973 К). Показано, що добавки галію сприяють 

збільшенню жароміцності сплавів на основі Ti3Al, а легування галієм сполуки Ni3Al 

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

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

матеріалу для авіаційної промисловості. 

• Уточнено будову ізотермічного перерізу діаграми стану металічної 

матричної системи Y–Cu–Ga (973 К), в результаті чого показано, що в основному 

фазові поля в ній формують фрагментовані протяжні потрійні тверді розчини з 

модифікованими структурами типів ThMn12, Th2Zn17, CaCu5, BaAl4, La3Al11, CeCu2 

та CaIn2. Рентгенівськими методами монокристалу та порошку визначено 

особливості формування кристалічних структур сполук серії YCuxGa4-x-d на основі 

типу BaAl4. які утворюються як в системі Y–Cu–Ga, так і в інших системах за 

участю галію.  

• З використанням механохімічної обробки еквіатомної шихти Y–Cu на 

першому технологічному етапі та холодного пресування на другому 
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технологічному етапі вперше синтезовано нанокомпозиційний матеріал на основі 

сполуки YCu, значення твердості за Віккерсом якого (5 ГПа) майже вдвічі 

перевищує значення твердості матеріалу YCu, отриманого методом дугової плавки. 

Показано, що таке поліпшення механічних характеристик зумовлено як 

формуванням при МХ обробці нанокристалічного стану фази YCu в, так і 

утворенням домішку фази оксиду Y2O3, який утворюється за рахунок наявного в 

реакторі планетарного млина залишкового кисню. 

• Механохімічною 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 вперше синтезована з використанням ВНТ в 

якості компоненти шихти.  

• Із застосуванням попередньої МХ обробки шихти Ti-Cu-ВНТ та подальшим 

гарячим пресуванням вперше синтезовано нанокомпозиційні матеріали TiCuC, 

мікротвердість яких сягає 7 ГПа, що майже у 5 разів перевищує мікротвердість 

титану марки CP (1,4 – 2,7 ГПа). Показано, що поліпшення механічних 

характеристик цього нанокомпозиту забезпечує утворення в ньому нових 

потрійних карбідів Ti2CuCx та Ti3Cu2Cx, кристалічні структури яких є похідними від 

кристалічних структур відомих подвійних сполук системи Ti-Cu.  

• Із застосуванням попередньої МХ обробки шихти Fe–Ti–ВНТ та подальшим 

HP-HT спіканням синтезованих таким чином порошкових сумішей вперше 

отримано нанокомпозиційні високощільні матеріали, які являють собою 

сформовані в ході МХ обробки нанорозмірні карбіди TiC та/або Fe3C, що 

рівномірно розподілені в нанокристалічній залізній матриці. Показано, що фазовий 

склад та особливості мікроструктури синтезованих композитів забезпечують 

високі значення їх твердості за Віккерсом (11,3–18,3 ГПа). 

• Показана ефективність використання вуглецевих нанотрубок для створення 

нанокомпозиційних матеріалів, поліпшені механічні характеристики яких 

регулюються нанорозміром частинок як матеріалу основи, так і карбідної фази, що 
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утворюється при МХС безпосередньо в металічній матриці, високою щільністю 

компактованого НКМ та структурними особливостями його фазових складових 

(зазвичай насичених додатковим вуглецем). 

• 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.  

• Вперше методами електронної мікроскопії високої роздільної здатності 

досліджено еволюцію мікроструктури покриттів TiAlSiN під час 

високотемпературної обробки та встановлені механізми, що регулюють окиснення 

зазначених тонких плівок. Вперше виявлено та детально вивчено шарувату 

структуру окалини, що утворилася на поверхні плівок TiAlSiN при 

високотемпературному відпалі.  

Практичне значення отриманих результатiв 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 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, співробітниками 

Інститутів НАН України, зокрема: Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова, 
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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 авторки 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, 6, 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 автором 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 одноосiбними 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 представленi на 

наступних наукових конференцiях: 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), 

Відень, 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 
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& 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.  

Публiкацiї. 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 

сторінках. Список використаних джерел містить 358 найменувань і займає 37 

сторінок. Додатки розміщені на 27 сторінках.  
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РОЗДІЛ 1 

 

СИНТЕЗ ТА ВЛАСТИВОСТІ ПОТРІЙНИХ ІНТЕРМЕТАЛІЧНИХ СПОЛУК 

ЗА УЧАСТЮ ГАЛІЮ 

 

Серед потрійних сплавів галію з d-перехідними металами та РЗМ 

використання, в основному, знайшли лише ті, в яких галій виконує роль легуючої 

добавки в бінарному сплаві. Так, для потрійних сплавів, які містять алюміній, 

відомо, що галій суттєво збільшує жароміцність титанових сплавів на основі 

бінарних сполук системи Ti–Al (Ti3Al, TiAl тощо) [48–55]; мікродобавки галію 

покращують механічні властивості алюміній-скандієвих сплавів, які 

використовують в створенні спортивної екіпіровки (бейсбольні біти, 

мотоцикли, т.і.) [48, 49], а скандій та галій в сплавах на основі алюмінію 

забезпечують їх додаткову міцність й ковкість [54–56], збільшують 

електропровідність алюмінієвих дротів для провідників електроенергії ліній 

електропередач [57, 58]; широке застосування в техніці знайшли проволоки та 

стрічки з твердих надпровідників на основі системи V–Ga з мікродобавками 

алюмінію [59–61]; добавки до заліза галію та алюмінію збільшують 

магнітострикцію сплавів Fe1-x-yGaxAly (х+y < 0,3) [62–64]. 

Розширення номенклатури нових функціональних матеріалів на основі 

сплавів галію з перехідними металами та РЗМ можливе лише при умові наявних 

даних про характер фазових рівноваг у відповідних системах та відомостей про 

кристалічну структуру й фізико-хімічні властивості інтерметалічних сполук, які 

утворюються в цих системах. Саме на це в рамках наукових напрямків кафедри 

фізики металів Київського Національного університету імені Тараса Шевченка в 

останні роки була спрямована робота, за результатами якої було побудовано 

ізотермічні перерізи для більше ніж 140 потрійних систем за участю галію. Проте 

фазові рівноваги в деяких з таких потрійних систем досі або зовсім не були вивчені, 

або отримані для них дані потребували певного уточнення та додаткових 

досліджень. 
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Саме тому в роботі було заплановано вивчити або уточнити фазові рівноваги 

в потрійних системах Ti–Al–Ga, Ni–Al–Ga та Y–Cu–Ga в повному 

концентраційному інтервалі, а також дослідити особливості формування та фізичні 

властивості сполук Me(Me,Ga)4 та Me(Me,Ga)3 в системах {Y, Dy}–Cu–Ga, 

Gd–Al–Ga та Dy–Mn–Ga. 

 

1.1. Дослідження ізотермічних перерізів систем Ti-Al-Ga та Ni-Al-Ga  

 

1.1.1. Система Ti–Al–Ga 

 

В попередніх дослідженнях потрійної системи Ti–Al–Ga при високих 

температурах (1173–1273 К) було вивчено сплави збагачені титаном [65, 66]. При 

цьому було показано, що характерною ознакою ізотермічних перерізів системи 

Ti–Al–Ga в багатій на титан області концентрацій при високих температурах є 

існування неперервних рядів твердих розчинів між ізоструктурними сполуками 

TiAl й TiGa типу CuAl [65] та Ti3Al й Ti3Ga типу Mg3Cd (2-фаза), а також значна 

розчинність алюмінію та галію в -Ti (1173 К) та -Ti (1273 К) [65, 66]. В роботі 

[67] в системі Ti-Al-Ga були вивчені багаті на титан сплави відпалені при 1073 К, в 

результаті чого показана відсутність взаємної розчинності компонентів в сполуках 

Ti3Al й Ti3Ga при цій температурі. В даній роботі температуру відпалу сплавів було 

збільшено до 1123 К, бо подальше збільшення цієї температури могло б привести 

до розплавлення сплавів збагачених галієм.  

За даними рентгенівського дослідження в подвійних базисних системах 

Ti–Al та Ti–Ga у відпалених при 1123 К сплавах було ідентифіковано чотири 

алюмініда титану (Ti3Al, TiAl, r-TiAl2, TiAl3) з кристалічими структурами, що 

відповідають даним робіт [68–70], а також вісім галідів титану (Ti3Ga, Ti2Ga, Ti5Ga3, 

Ti5Ga4, TiGa, TiGa2, Ti2Ga3 та TiGa3) [71, 72] (Таблиця 1.1). 

В потрійній системі Ti–Al–Ga досліджено 73 відпалених протягом 1500 годин 

при 1123 К сплавів (сплави збагачені титаном попередньо гомогенізували 
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150 годин при 1273 К). В результаті їх рентгенівського дослідження встановлено, 

що потрійні сполуки при взаємодії алюмінію та галію з титаном не утворюються.  

 

Таблиця 1.1 

Кристалографічні характеристики сполук системи Ti–Ga 

Сполука 

Температура, 

С і спосіб 

утворення1) 

Структурний 

тип  

Періоди ґратки, нм 

a b c 

Ti3Ga 1030, Pd Mg3Cd 0,5742 – 0,4635 

Ti2Ga 1500, L Ni2In 0,4514 – 0,5501 

h-Ti5Ga3 1425, L W5Si3 1,0222 – 0,5054 

r-Ti5Ga3 ?, S Mn5Si3 0,7906 – 0,5308 

Ti5Ga4 1235, L Ti5Ga4 0,7861 – 0,5452 

TiGa 1176, P AuCu I 0,2807 – 0,3970 

Ti2Ga3 1075, Pd Ti2Ga3 0,6284 – 0,4010 

TiGa2 1165, L HfGa2 0,3929 – 2,437 

TiGa3 925, P TiAl3 0,3789 – 0,8734 

1) Спосіб утворення: L – з рідкого стану, P – за перитектичною реакцією, Pd – 

за перитектоїдною реакцією, S – в твердому стані. 

 

Титановий кут ізотермічного перерізу при 1123 К характеризується широкою 

областю твердого розчину на основі -Ti. Якщо в подвійних системах Ti–Ga й 

Ti–Al -титан за нашими даними розчиняє 12,5 ат.% галію і 15 ат.% алюмінію, 

відповідно, то сумісна розчинність в ньому галію та алюмінію дещо вища.  

Згідно отриманих нами даних сполуки Ti3Al і Ti3Ga при 1123 К як і при 

1073 К [67] практично не розчинюють третій компонент, хоча за даними авторів 

[66] при більш високих температурах (1173 – 1273 К) в системі Ti–Al–Ga між цими 

ізоструктурними сполуками існують неперервні ряди твердих розчинів. Фазовий 

склад відпалених при 1123 К сплавів з 75 ат.% титану та відпалених сплавів в 

прилеглій області концентрацій вказує на існування в титановому куті системи 
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таких фазових полів: Ti3Al + Ti2(Ga,Al); Ti3Al + -(Ti,Al,Ga) + Ti2(Ga,Al); 

-(Ti,Al,Ga) + Ti2(Ga,Al); Ti2(Ga,Al) + Ti3Ga; -(Ti,Al,Ga) + Ti3Ga. 

Результати дослідження відпалених при 1073 К сплавів з 50, 33,3, 25 ат.% 

титану показують, що ізоструктурні сполуки TiAl–TiGa, TiAl2–TiGa2, 

TiAl3–TiGa3 утворюють неперервні ряди твердих розчинів.  

Збільшення в потрійних сплавах періодів ґраток галідів Ti2Ga3, Ti5Ga4 та 

Ti2Ga свідчить, що на їх основі утворюються обмежені тверді розчини, області 

гомогенності яких поширюються вздовж відповідних ізоконцентрат титану до 15 

(Ti2(Ga,Al)3), 6 (Ti5(Ga,Al)4) й 10 (Ti2(Ga,Al)) ат.% алюмінію. 

Неперервні ряди твердих розчинів Ti(Al,Ga)3, Ti(Al,Ga)2, Ti(Al,Ga), обмежені 

тверді розчини Ti2(Ga,Al)3, Ti5(Ga,Al)4, Ti2(Ga,Al), подвійні сполуки Ti3Al, Ti3Ga і 

твердий розчин на основі -Ti формують фазові поля, на базі яких побудовано 

ізотермічний переріз діаграми системи Ti–Al–Ga при 1123 К (Рис. 1.1). 

 

 
Рис. 1.1. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Ti–Al–Ga при 1123 К. 

 

Таким чином, в результаті виконаних досліджень показана близькість будови 

ізотермічних перерізів системи Ti–Al–Ga при 1073 та 1123 К. 
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1.1.2. Система Ni–Al–Ga  

 

Сплави цієї потрійної системи раніше були досліджені лише на розрізі Ni3Al-

Ni3Ga, а перевірка літературних даних щодо кристалічних структур сполук 

подвійних базисних системах Ni–Al й Ni–Ga (Таблиця 1.2) [73–76] підтвердила їх 

коректність. 

Таблиця 1.2 

Кристалографічні характеристики сполук системи Ni–Al та Ni–Ga. 

Сполука 

Температура, 

С, і спосіб 

утворення1) 

Структурний 

тип  

Періоди ґратки, нм 

a b c 

Система Ni-Al 

Ni3Al 854, P Cu3Au 0,3589 – – 

Ni5Al3 ? Pt5Ga3 0,7475 0,6727 0,3732 

NiAl 1340, L. CsCl 0,2887 – – 

Ni3Al4 580, S Ni3Ga4 1,1408 – – 

Ni2Al3 1133, P Ni2Al3 0,4036 – 0,4900 

NiAl3 842, P Fe3C 0,6611 0,7366 0,4812 

Система Ni-Ga 

Ni3Ga 1212, P Cu3Au 0,3585 – – 

Ni5Ga3 740, S Pt5Ga3 0,7510 0,6708 0,3753 

Ni13Ga9 790, S Ni13Ga9 
1,3822 0,8478 0,7894 

=35,88 

Ni3Ga2 940, S AsNi 0,3995 – 0,4980 

NiGa 1220, L. CsCl 0,2887 – – 

Ni3Al4 547, S Ni3Ga4 1,1411 – – 

Ni2Ga3 950, P Ni2Al3 0,4084 – 0,4882 

NiGa4 363, P NiGa4 0,8424 – – 

1) Спосіб утворення: L – з рідкого стану, P – за перитектичною реакцією, Pd 

– за перитектоїдною реакцією, S – в твердому стані. 
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В результаті рентгеноструктурного дослідження виготовлених в системі 

Ni–Al сплавів підтверджено існування 6 інтерметалічних сполук Ni3Al, Ni5Al3, 

NiAl, Ni3Al4, Ni2Al3 й NiAl3 (Таблиця 1.2), дві з яких (NiAl3 й Ni3Al4) мають 

постійний склад, а чотири інші – протяжні області гомогенності. В подвійній 

системі Ni – Ga підтверджено існування 8 інтерметалічних сполук Ni3Ga, Ni5Ga3, 

Ni13Ga9, Ni3Ga2, NiGa, Ni3Ga4, Ni2Ga3 й NiGa4 (Таблиця 1.2). 

Оскільки для подвійних алюмінідів та галідів нікелю характерним є 

існування ряду ізоструктурних сполук (Таблиця 1.2), дослідження потрійної 

системи Ni–Al–Ga в основному було проведено на сплавах, склади яких 

відповідали розрізам Ni2Al3-Ni2Ga3 (структура типу Ni2Al3), NiAl–NiGa (CsCl), 

Ni5Al3–Ni5Ga3 (Pt5Ga3) і Ni3Al–Ni3Ga (Cu3Au). 

 

Розріз Ni2Al3–Ni2Ga3 Визначення кристалічних структур бінарних сплавів 

стехіометричних складів Ni2Al3 й Ni2Ga3 підтвердив для них структуру типу Ni2Al3. 

За результатами фазового аналізу всі відпалені при 973 К потрійні сплави з 

40 ат.% Ni містять твердий розчин Ni2(Al,Ga)3, періоди ґратки якого стрибком 

змінюються у проміжку 30–50 ат.% Ga (Рис. 1.2), в той час як відношення с/а 

лінійно зменшується у всьому діапазоні концентрацій від Ni2Al3 до Ni2Ga3. Було 

показано, що сплави з вмістом галію від 30 до 50 ваг.% Ga двофазні та містять 

домішок твердого розчину Ni(Al,Ga). Відпалені ж сплави з вмістом галію меншим 

ніж 30 ат.%, або більшим ніж 50 ат.% є однофазними. 

Уточнення кристалічної структури сплавів розрізу Ni2Al3–Ni2Ga3 виявило 

деякі особливості утворення твердого розчину. Так, для Ni2(Al,Ga)3 при вмісті до 

30 ат.% Ga кількість атомів алюмінію в положенні 1а перевищує вміст атомів 

алюмінію в положенні 2d (Рис. 1.2, Додаток 7:Таблиця 1) (тобто, для цих сплавів 

притаманне часткове впорядкування твердого розчину). Твердий розчин 

Ni2(Al,Ga)3, що містить більше ніж 50 ат.% Ga, є повністю невпорядкованим (атоми 

алюмінію й галію займають 1a і 2d позиції статистично). І, нарешті, кристалічні 

структури потрійних сплавів з 30–50 ат.% Ga мають додаткову позицію 1b, яка 

частково зайнята атомами алюмінію (Рис. 1.2, Додаток 7:Таблиця 1). 
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Рис. 1.2. Графіки залежності періодів та об’єму ґратки сплавів твердого розчину 

Ni2(Al,Ga)3. 

 

Наявність додаткових атомів призводить до зменшення вмісту нікелю до 38-

39 ат. %, і відповідно до зростання періодів ґратки (Рис. 1.2). Слід зазначити, що 

повне заняття атомами алюмінію позиції 1b привело б до реалізації в системі 

Ni–Al–Ga гіпотетичної сполуки типу Fe2S.  

Відомо, що подвійна сполука Ni2Al3 має вузьку область гомогенності 

(36–40 ат.% Ni), в той час як бінарна сполука Ni2Ga3 існує лише при 

стехіометричному складі. Тому вміст нікелю в потрійному твердому розчині 

монотонно збільшується від 36 ат.% для Ni2Al3 до 40 ат.% для Ni2Ga3. За даними 

про фазовий склад відпалених сплавів з 35–45 ат.% Ni були визначені границі 

існування твердого розчину Ni2(Al,Ga)3.  

 

Розріз NiAl–NiGa. Було показано, що подвійний інтерметалід NiAl існує в 

широкому діапазоні концентрацій (від 45 до 60 ат.% Ni). Вивчення зазначеного 
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твердого розчину показало, що параметр його ґратки має максимум 0,2887 нм біля 

стехіометричного складу, а щільність сплаву лінійно зростає із ростом вмісту Ni. 

Приймаючи до уваги ці факти, для бінарного твердого розчину на основі NiAl 

були запропоновані дві різні структурні моделі. Перша з них припускає часткове 

взаємне заміщення атомів Ni/Al в 1a і 1b позиціях, і, як виявилося в результаті 

розрахунків, підходить для багатих на нікель та стехіометричних сплавів. Друга 

передбачає присутність вакансій в нікелевої підґратці і, як було показано, може 

бути застосована для багатих на алюміній сплавів. Результати щодо уточнення 

кристалічної структури сплавів NiAl складів подано в Таблиці 2 Додатку 7. 

При розрахунку кристалічної структури сплавів потрійного твердого розчину 

Ni(Al,Ga) довелося зробити додаткове припущення, а саме, значення статистичної 

суміші атомів Al/Ga у 1а та 1b позиціях приймалися як такі, що строго відповідають 

складу сплаву. Отримані результати уточнення кристалічної структури сплавів 

були використані для визначення ступеня розупорядкування в потрійному 

твердому розчині Ni(Al,Ga). 

Ці значення були оцінені як відношення кількості атомів Al/Ga, що 

заміщують атоми нікелю в положенні 1а, до загального числа атомів у ґратці (2). 

Отримані при цьому значення ступеня розупорядкування (розраховуються у 

%) наведено на Рис. 1.3 (заповнені ромби, права шкала). 

 

 

Рис. 1.3. Графіки залежності періодів ґратки та ступеню розупорядкування 

сплавів твердого розчину Ni(Al,Ga). 
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Видно, що концентраційна залежність цих значень добре корелює з 

концентраційною залежністю параметрів ґратки як для відпалених, так і для литих 

сплавів (ліва шкала, круги і трикутники, відповідно)Взаємодія між 

ізоструктурними сполуками NiAl й NiGa веде до утворення широкого 

неперервного твердого розчину Ni(Al,Ga), границі якого побудовано за 

результатами рентгенівського фазового аналізу. Залежності параметрів ґратки 

сплавів цього твердого розчину представлено на Рис.1.4.  

 

Розріз Ni5Al3–Ni5Ga3. Подвійні сполуки Ni5Al3 і Ni5Ga3 утворюються в 

твердому стані при температурі близько 973 К. В результаті уточнення 

кристалічної структури нами було підтверджено, що обидві ці сполуки (Ni5Al3 та 

Ni5Ga3) кристалізується в структурному типі Pt5Ga3, але якщо склад Ni5Al3 

відповідає стехіометричному 62,5 ат.% Ni), то склад Ni5Ga3  за рахунок існування 

структурних вакансій зміщений до 65 ат.% Ni.  

 

 
Рис. 1.4. Графіки залежності періодів та об’єму ґратки потрійного твердого 

розчину Ni5(Al,Ga)3. 
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За даними рентгенівського фазового аналізу усі дифрактограми потрійних 

сплавів з 62,5 ат.% Ni й 7–12 або 25–35 ат.% Ga схожі одна на одну і, в свою чергу, 

на дифрактограму сполуки Ni5Al3, що вказує на існування потрійного твердого 

розчину Nі5(Al,Ga)3, значення параметрів ґраток якого подано на Рис. 1.4. 

Слід зазначити також, що параметри ґратки сплавів потрійного твердого 

розчину Nі5(Al,Ga)3 майже однакові в межах діапазону його існування (Рис. 1.4) і 

відрізняються від таких для бінарних сполук Ni5Al3 і Ni5Ga3 (Таблиця 1.2), а склад 

цього потрійного твердого розчину відповідає ізолінії 62,5 ат.% Ni.  

 

Розріз Ni3Al–Ni3Ga. Проведені рентгенівські дослідження підтвердили, що 

взаємодія між ізоструктурнми сполуками Ni3Al і Ni3Ga веде до утворення 

неперервного твердого розчину Ni3(Al,Ga). Проте, щодо цього повинно бути 

зроблено декілька зауважень. По-перше, зважаючи на високу твердість сплавів з 

75 ат.% Ni, їх дифракційні картини були отримані з полірованих поверхонь литих 

та відпалених зливків. По-друге, усі ці зливки були сильно текстуровані у напрямку 

[111], що ускладнило отримання коректних результатів при розрахунках 

кристалічної структури сплавів. І, по-третє, дифракційні піки на дифрактограмах 

виявилися сильно уширеними (особливо для (002) й (113) відбиттів). Уточнені 

параметри ґратки цього твердого розчину в залежності від вмісту в сплаві галію 

представлено на Рис. 1.5.  

 

 
Рис. 1.5. 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); (б) періодів ґратки. 
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Ізотермічний переріз потрійної системи Ni–Al–Ga при 973 К. В 

результаті проведеного рентгенівського дослідження відпалених при 973 К сплавів 

підтверджено існування відомого раніше твердого розчину Ni3(Al,Ga) і показано 

утворення протяжних твердих розчинів між ізоструктурними подвійними 

сполуками Ni2Al3 та Ni2Ga3, NiAl та NіGа й Ni5Al3 та Ni5Ga3. За даними фазового 

аналізу встановлені фазові границі цих твердих розчинів та багатофазних областей, 

в результаті чого побудовано ізотермічний переріз потрійної системи Ni–Al–Ga 

при 973 К (Рис. 1.6). 

 

 
Рис. 1.6. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Ni-Al-Ga при 973 К. 

 

Серед досліджених сплавів особливу увагу привертають леговані галієм 

тверді розчини на основі сполук -Ti, Ti3Al й Ni3Al, існування яких було 

встановлено при дослідженні ізотермічних перерізів потрійних систем Ti–Al–Ga та 

Ni–Al–Ga (Рис. 1.1, 1.6). Слід зазначити, що 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 [77, 78]. Крім того, значна увага приділяється цим інтерметалідам і у 

авіапромисловості – з цих матеріалів виготовляють високотемпературні секції 

газотурбінних двигунів літаків. На жаль, унікальність цих матеріалів (висока 
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температура плавлення, низька густина, висока міцність, а також хороша стійкість 

до корозії та окиснення [77–81]) нівелюється їх крихкістю та низькою 

пластичністю [74–85]. Але дослідження Лю зі співавторами [86] показали, що 

досягти рівня пластичності при розтягуванні у 40–50% сплаву Ni3Al можна 

легуванням невеликою кількістю бору (до 0,4 ваг.%). Однак пластичність матеріалу 

різко падає до приблизно 5%, зі збільшенням вмісту Al до 25 ат.% та вище [86]. 

Наразі ми дослідили вплив легування галієм на механічні характеристики 

інтерметалідів NiAl [12], оскільки очікували, що добавки галію також підвищать 

в’язкість зазначених сплавів і в цілому покращать функціональні властивості.  

На кубічних зразках (5×5×5 мм) сплавів твердого розчину Ni3(Al,Ga) з 

вмістом 0–12,5 ат.% Ga, які попередньо були атестовані методом рентгенівської 

дифракції, 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 (рис. 1.5) розраховані з 

експериментальних кривих розтягування наведені в Таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3. 

Механічні характеристики сплавів твердого розчину Ni3(Al,Ga) 

Ga, 

ат.% 

Температура 

ліквідуса 

TL, К 

Міцність на 

стиснення 

ст, ГПа, 

Модуль 

Юнга 

Е, ГПа 

Сплав Ni3Al 

– 1673 1,22 160 

Сплав Ni3(Al,Ga) 

2,5 1665 1,85 120 

5 1650 1,80 160 

7,5 1634 1,7 230 

10 1608 1,65 207 

12,5 1593 1,55 215 

 

Отримані нами значення для бінарного сплаву Ni3Al аналогічні літературним 

даними, а саме, ст = 1,39 ГПа [86] та Е = 168 ГПа [85]. 
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Додавання невеликої кількості галію (біля 2,5 ат.%) збільшує міцність на 

стиснення сплаву Ni3(Al,Ga) до 1,85 ГПа, що складає зростання на 51% від 

початкового значення. Проте подальше збільшення вмісту галію (від 2,5 до 

12,5 ат.%) супроводжується зменшенням величини ст. Модуль Юнга при 

збільшенні вмісту галію в сплаві до 12,5 ат.% Ga поступово збільшується. При 

цьому температура ліквідуса для сплавів зменшується від 1673 К для Ni3Al до 

1593 К для твердого розчину Ni3(Al,Ga) з 12,5 ат.% Ga. 

Таким чином, наше припущення про те, що легування сплавів Ni3(Al,Ga) 

невеликою кількістю галію покращує в’язкість результуючих сполук повністю 

підтвердилося. А беручи до уваги той факт, що галій також покращує корозійну 

стійкість матеріалів, то ми можемо стверджувати, що досліджені сплави є вельми 

перспективними для тих галузей промисловості, які потребують жаростійких та 

міцних матеріалів, зокрема, для авіабудування. 

 

1.1.3. Уточнення будови ізотермічного перерізу діаграми стану системи 

Y–Cu–Ga 

 

Вперше сплави потрійної системи Y–Cu–Ga були досліджені в роботі [87]. В 

результаті цього дослідження було виявлено існування семи інтерметалічних 

сполук, і в повному концентраційному інтервалі побудовано перший варіант 

ізотермічного перерізу діаграми стану цієї системи при 973 К. Однак подальше 

дослідження системи Y–Cu–Ga в багатій на мідь [88] та багатій на галій [89] області 

концентрацій показало існування у цих регіонах низки нових, невідомих раніше, 

потрійних сполук. Крім того, беручи до уваги унікальні механічні характеристики 

бінарної сполуки YCu, такі як границя текучості (53–40 МПa), напруження 

пластичної деформації ( 300 МПa) та деформацію розтягу (6–11%)) [90, 91], 

необхідно було також переглянути будову багатої на ітрій частини системи 

Y–Cu–Ga. В цілому в системі було досліджено 250 сплавів відпалених протягом 

450 годин при 973 К. 
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Багата на мідь область діаграми стану системи Y–Cu–Ga. В результаті 

проведених досліджень було виявлено, що у сплавах, що містять  8 ат.% Y існують 

три сполуки (позначені як 1-, 2- та 3-фази, Таблиця 1.4). Перша з цих сполук 

кристалізується в структурі типу ThMn12 і має досить вузьку область гомогенності. 

Кристалічні структури двох інших сполук (2-, 3-фази) належать відповідно до типу 

BaCd11 та його деформованої моноклінної похідної типу SmCu6.2Ga4.8. Отже, 

кристалічні структури обох фаз тісно пов'язані і утворюють серію 

I-Y1 + x(Cu,Ga)11-x. 

Усі дифрактограми відпалених сплавів, що містять  9–11 ат. % Y і 

20–45 ат.% Ga схожі між собою і добре індексуються в гексагональній решітці 

(a  0,87 нм, c  1,27 нм). Але у межах цього діапазону залежності як об'ємну 

кристалічної ґратки так і співвідношення c/а періодів решітки від вмісту в сплаві 

галію мають два видимих перегину при 30 та 35 ат.% Ga. Рентгеноструктурне 

дослідження показало, що кристалічна структура сплавів з вмістом 20-45 ат.% Ga 

в цілому відноситься до структури типу Th2Zn17, але зазначеним сполукам 

(позначеним як 4-, 5-, 6-фази) притаманні певні відмінності, пов’язані з наявністю 

додаткових положень, які частково заповнені атомами Cu/Ga (Таблиця 1.4). Таким 

чином, виявлені особливості кристалічної структури фаз дозволяють розглядати 

протяжний твердий розчин структури типу Th2Zn17 (20-45 ат.% Ga) як три окремі 

однофазні області (4-, 5-, 6- фази), що утворюють серію II-Y2-x(Cu, Ga)17+x. У зв’язку 

з різним вмістом Cu/Ga склад цих фаз поступово зміщується в бік більшого вмісту 

ітрію від 8 до 10,5 ат. % Y (Таблиця 1.4). 

Твердий розчин із структурою типу CaCu5, як було показано, розміщується 

вздовж ізолінії 16,5 ат. % Y від 5 до 42 ат. % Ga. Але за даними рентгенівського 

дослідження кристалічні структури сплавів у межах діапазону існування цього 

твердого розчину мають дещо різний характер заповнення атомами компонентів 

позицій, притаманних структурі типу CaCu5. Цей факт веде до висновку, що 

вказаний твердий розчин насправді складається з двох окремих 7-, 8-фаз (серія 

III-Y1-x(Cu,Ga)5-x). 
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Таблиця 1.4  

Кристалографічні дані потрійних фаз системи Y–Cu–Ga 

Серія Фаза 
Вміст Me, ат, % Тип 

структури 

Параметри ґратки, нм 

Y Cu Ga a b c 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

– 1 Y1,03Cu6,00-5,47Ga5,98-6,50 7,9 
46,1-

42,1 

46,0-

50,0 
ThMn12 0,8600-0,8602 – 

0,5153-

0,5162 

I 

2 Y1,00Cu6,80Ga4,20 8,3 56,7 35,0 BaCd11 1,0266 – 0,65774 

3 Y1,04Cu6,40Ga4,56 8,7 53,3 38,0 SmCu6,2Ga4,8 1,4320 
1,0273 

=134,25 0 
0,6566 

II 

4 Y1,58Cu13,62-11,91Ga3,80-5,51 8,3 
71,7-

62,7 

20,0-

29,0 
Th2Zn17

1) 0,8679-0,8684 – 
1,2554-

1,2676 

5 Y1,73Cu11,57-10,62Ga5,70-6,65 9,1 
60,9-

55,9 

30,0-

35,0 
Th2Zn17

1) 0,8689-0,8719  – 
1,2699-

1,2771 

6 Y2,00Cu10,16-8,45Ga6,84-8,55 10,5 
53,5-

44,5 

36,0-

45,0 
Th2Zn17 0,8720-0,8719  – 

1,2781-

1,2790 

III 

7 Y0,96Cu4,74-3,66Ga0,30-1,38 16,0 
79,0-

61,0 
5,0-23,0 CaCu5 0,5030-0,5099  – 

0,4102-

0,4135 

8 Y1,03Cu3,47-2,45Ga1,50-2,52 17,1 
57,9-

40,9 

25,0-

42,0 
CaCu5 0,5099-0,5175  – 

0,4135-

0,4106 

IV 

9 Y1,02Cu1,38-1,23Ga2,60-2,75 20,4 
27,6-

24,6 

52,0-

55,0 
BaAl4

1) 0,4099-0,4099  – 
1,0411-

1,0528 

10 Y1,04Cu1,16-1,11Ga2,80-2,85 20,8 
23,2-

22,2 

56,0-

57,0 
9x BaAl4

1) 1,2303 –1,2305 
1,2365-

1,2366 

1,0230-

1,0206 

11 Y1,05Cu1,00-0,90Ga2,95-3,05 21,0 
20,0-

18,0 

59,0-

61,0 

9x BaAl4
1) 

 
1,2268-1,2300 

1,2426-

1,2456 

0,9984-

0,9985 
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Продовження Таблиці 1.4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Y1,08Cu0,57-0,17Ga3,35-3,75 21,6 
11,4-

3,4 

67,0-

75,0 
81x BaAl4

1) 3,7283-3,7602 
3,7521-

3,7692 

0,9823-

0,9682 

13 Y3,02Cu3,98Ga7,00 21,6 28,4 50,0 La3Al11 1,2354  0,4183 0,9326 

V 

14 Y3,23Cu3,21-2,93Ga7,56-7,84 23,1 
22,9-

20,9 

54,0-

56,0 
La3Al11 1,2290-1,2286 

0,4168-

0,4130 

0,9560-

0,9680 

15 YCuGa2 23,5 26,5 50,0 Власний 1,2642 
0,9568 

 = 90,55 
1,2369 

- 162) Y0,96Cu2,04-1,68Ga0,00-0,36 32,0 
68,0-

56,0 
0,0-12,0 CeCu2

1) 0,6871-0,6944  
0,4305-

0,4336 

0,7291-

0,7335 

VI 

17 Y1,02Cu1,59-1,17Ga0,39-0,81 34,0 
53,0-

39,0 

13,0-

27,0 
CeCu2

 0,6963-0,7003  
0,4338-

0,4352 

0,7352-

0,7446 

18 Y1,05Cu1,08-0,69Ga0,87-1,26 35,0 
36,0-

23,0 

29,0-

42,0 
CeCu2 0,7006-0,7096  

0,4353-

0,4362 

0,7457-

0,7485 

19 Y1,00Cu0,68-0,56Ga1,32-1,44 33,3 
22,7-

18,7 

44,0-

48,0 
CaIn2 0,4349-0,4360  – 

0,7187-

0,7182 

VII 

20 Y1,02Cu0,51-0,39Ga1,47-1,59 34,0 
17,0-

13,0 

49,0-

53,0 
CaIn2 0,4367-0,4357  – 

0,7179-

0,7236 

21 Y1,05Cu0,33-0,21Ga1,62-1,74 35,0 
11,0-

7,0 

54,0-

58,0 
CaIn2 0,4345-0,4321  – 

0,7312-

0,7451 

222) Y1,00Cu1,00-0,82Ga0,10-0,18 50,0 
50,0-

41,0 
0,0-9,0 CsCl 0,3476-0,3510  –  

VIII 23 Y1,00Cu0,80-0,60Ga0,22-0,40 50,0 
40,0-

30,0 

10,0-

20,0 
-Fe 0,3498-0,3509  –  

1)  Модифікований структурний тип 
2)  Твердий розчин на основі подвійної сполуки 
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В результаті детального рентгенівського дослідження в багатій на мідь 

частині діаграми стану системи Y–Cu–Ga було виявлено вісім окремих потрійних 

сполук. На основі структурної подібності ці фази було об’єднано у три окремі серії 

(Таблиця 1.4). Потрійні фази серії III-Y1-x(Cu,Ga)5-x (Таблиця 1.4), а також подвійні 

сполуки YCu6 та YCu4 кристалізуються в модифікованій структурі типу CaCu5, а їх 

структури є найбільш простими серед структур інших згаданих вище фаз. 

Кристалічні структури фаз серії II-Y2-x(Cu,Ga)17+x (структура типу Th2Zn17) та 

1-фази (структура типу ThMn12) є похідними від типу CaCu5 і утворюються при 

заміщенні певних атомів ітрію на пару атомів Cu/Ga. Отже, в багатій на мідь області 

концентрацій переважають фази з кристалічними структурами похідними від типу 

CaCu5. 

 

Багата на галій область діаграми стану системи Y–Cu–Ga. Сплави з цій 

області концентрацій були ретельно вивчені методами рентгенівської дифракції 

монокристалів. За результатами цього дослідження було ідентифіковано існування 

семи індивідуальних сполук. Нижче наведені результати уточнення областей їх 

існування. 

Показано, що чотири інтерметалічні сполуки (9-, 10-, 11-, 12-фазні) 

розміщуються на ізолінії 20 ат.% Y. Перша з них (9-фаза) кристалізується в 

модифікованій тетрагональній структурі типу BaAl4 і є родоначальником серії фаз 

IV-Y1+x(Cu.Ga)4-х, яка включає до себе орторомбічні 10-, 11- та 12-фази. Фази цієї 

серії демонструють поступове кратне збільшення параметрів ґраток по 

відношенню до вихідної структури, а саме, якщо для 9-фази a x b прийняти за 1×1, 

то параметри ґратки для 10-, 11-фаз зростають як 3×3, і нарешті, до 9×9 для 

12-фази. Слід зазначити, що зменшення співвідношення c/a і, як наслідок, 

зменшення об'єму ґраток спричинене поступовим збільшенням вакансій у їх 

структурах. При цьому, варіації кількості вакансій у фазах серії IV-Y1+x(Cu.Ga)4-х 

веде до поступового збільшення вмісту ітрію з 20 до 22 ат.% при збільшенні вмісту 

в сплаві галію. 



60 

Було показано, що кристалічні структури 13- та 14 фаз належать до типу 

La3Al11, в якому атоми Cu/Ga лише частково займають притаманні їм позиції. Для 

обох цих сполук (серія V-Y3+x(Cu,Ga)11-x) характерна кратність параметрів ґраток 

3×1 по відношенню до їх структури-родоначальника типу BaAl4. Склади фаз цієї 

серії також поступово зміщуються в бік більшого вмісту ітрію (від 21,5 до 

23 ат.% Y). 

Сполука YCuGa2 (15-фаза) кристалізується у власному структурному типі. 

Показано, що основу цієї структури складають фрагменти моноклінно спотвореної 

структури типу BaAl4 з кратністю параметрів ґратки 3×3. 

Таким чином, із застосуванням при дослідженні методу монокристалу було 

показано, що кристалічні структури фаз серії IV-Y1+x(Cu.Ga)4-х та 

V-Y3+x(Cu,Ga)11-x), а також 15-фази побудовані з орторомбічно або моноклінно 

спотворених фрагментів структури типу BaAl4 із кратним збільшенням параметрів 

її ґратки. 

 

Квазібінарний розріз YCu2–YGa2. Дифрактограми сплавів, що містять  

0–42 ат.% Ga та 33,3 ат.% Y, добре індексуються в орторомбічній ґратці 

(a  0,69 нм, b  0,43 нм, c  0,73 нм) і утворюють твердий розчин типу CeCu2 на 

основі подвійної сполуки YCu2. Подальше збільшення вмісту в сплаві галію 

(43–60 ат.% Ga) веде до утворення сполуки з гексагональною ґраткою (a  0,43 нм, 

c  0,73 нм) типу CaIn2. І, нарешті, сплави з 60–66,6 ат.% Ga є двофазними і містять 

твердий розчин типу CaIn2 та подвійну сполуку YGa2. 

Врахування структурних особливостей, які докладно описані нами в роботі 

[9], дозволяють ідентифікувати на розрізі YCu2-YGa2 шість потрійних фаз, які в 

залежності від їх належності до структурного типу – прародителя серії, групуються 

у дві серії, а саме, серія VI-Y1-x(Cu,Ga)2-x (16-, 17-, 18-фази, структура типу CeCu2) 

та серія VIІ-Y1-x(Cu,Ga)2-x (19-, 20-, 21-фази, структура типу CaIn2) (Таблиця 1.3). 

Показано, що основна особливість фаз розрізу YCu2–YGa2 полягає в поступовому 

збільшенні ступеня деформації кристалічної структури сполук від бінарної сполуки 
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YGa2 (структура типу AlB2) до гексагональних фаз серії VIІ-Y1-x(Cu,Ga)2-x типу 

CaIn2 і, нарешті, до орторомбічних фаз серії VI-Y1-x(Cu,Ga)2-x типу CeCu2. 

 

Багата на ітрій область діаграми стану системи Y–Cu–Ga Ця область 

характеризується наявністю протяжного твердого розчину на основі подвійної 

сполуки YCu (до 30 ат.% Ga). Детальне рентгенівське дослідження сплавів цього 

розрізу, що містять 50 ат.% Y та 0–35 ат.% Ga, вказує на існування в рамках цього 

твердого розчину двох областей, а саме, 22- та 23- фаз. Було показано, що головною 

особливістю кристалічної структури 22-фази (інтервал концентрацій 0–10 ат.% Ga) 

є постійне зменшення ступеня її впорядкування (від повного впорядкування у 

сполуки YCu типу CsCl) до повного роз упорядкування для сплаву з 10 ат.% Ga. 

При цьому, повне розупорядкування твердого розчину (структура типу -Fe) 

характерне усіх фаз, що містять більше 10 ат.% галію (23-фаза). Загалом 22- та 23-

фази утворюють серію VIII-Y(Cu,Ga).  

Усі фази, ідентифіковані в системі Y–Cu–Ga при 973 К, докладно описані в 

Таблиці 1.4. 

В результаті рентгеностуктурного дослідження фазового складу та 

кристалічної структури окремих фаз було побудовано ізотермічний переріз 

системи Y–Cu–Ga, за участю 23 ідентифікованих фаз та твердих розчинів на основі 

подвійних сполук (Рис. 1.7). 

 

 

Рис. 1.7. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Y–Cu–Ga при 973 К. 
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Проведене дослідження сплавів системи Y–Cu–Ga підтверджує існування в 

ній відомих раніше потрійних сполук, які кристалізуються в структурних типах 

ThMn12, Th2Zn17, CaCu5, BaAl4, La3Al11, CeCu2 та CaIn2 і мають протяжні області 

гомогенності. Однак детальне рентгеноструктурне дослідження згаданих твердих 

розчинів показує, що кожен з них в межах свого існування демонструє певні 

структурні особливості, і саме тому кожен з них складається з декількох окремих 

фаз (Таблиця 1.4). Було виявлено, що фазам певного твердого розчину зі 

збільшенням вмісту в ньому Ga загалом притаманне поступово зміщення їх складу 

у бік більшого вмісту ітрію, що в основному обумовлено збільшенням вакансій 

(Таблиця 1.4). 

Враховуючи структурні особливості фрагментованих твердих розчинів 

ідентифіковані фази системи Y–Cu–Ga згруповані у 8 серій, розміщення яких на 

ізотермічному перерізі ілюструє Рис. 1.8. 

 

 

Рис. 1.8. Розміщення окремих серій фаз (фрагментованих твердих розчинів) на 

ізотермічному перерізи діаграми стану системи Y–Cu–Ga. 

 

Таким чином, проведені комплексні дослідження кристалічної структури 

системи Y-Cu-Ga дозволяють намітити перспективні для подальших досліджень 

композиції, які можуть бути використані як жаростійкі та корозійностійкі 

матеріали. 
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1.2. Дослідження сполук серій YCuxGa4-x- та DyCuxGa4-x- (похідні від 

типу BaAl4) 

 

1.2.1. Кристалічна структура сполук серій YCuxGa4-x- та DyCuxGa4-x- 

 

В повному концентраційному інтервалі система Dy–Cu–Ga була досліджена 

раніше [92], але потребувала уточнення в багатій на галій області концентрацій. 

Саме тому в роботі об’єктами дослідження були вибрані сплави із вмістом 

20–22 ат.% Y або Dy, 50–75 ат.% Ga. Результати фазового аналізу показують, що 

сплави з 20 (ат. %) Y або Dy і 54, 58, 60, 63–75 Ga (І-, II-, III- й IV-фази, відповідно) 

однофазні. Згідно повного переліку фаз системи Y–Cu–Ga (Таблиця 1.4) ці сполуки 

відповідають 9-, 10-, 11- та 12-фазам. Оскільки зазначені фази в системах 

{Y, Dy}–Cu–Ga існують при однакових складах та мають однакові кристалічні 

структури, то викладення результатів їх досліджень наведено нижче на прикладі 

фаз системи Dy–Cu–Ga. 

Дифрактограму першої фази даної серії, I-DyCu1,25Ga2,67 (Рис. 1.9), було 

проіндексовано в тетрагональній сингонії з a = 0,4082(1) нм та c = 1,0477(1) нм. 

Аналіз лауеграм, отриманих від монокристалу цієї сполуки, показує, що його 

ґратка є тетрагональною (клас Лауе 4/mmm), причому вісь четвертого порядку 

орієнтована перпендикулярно до найбільш розвинутої грані монокристалу. Усі 

відбиття, які присутні на розгортках 0-, 1-, 2- та 3-шарових ліній (Рис. 1.10), 

отриманих при обертанні кристалу навколо осі c, а також відбиття, які присутні на 

розгортках 0- та 1-шарових ліній навколо осі a, добре індексуються з визначеними 

за дифрактограмою періодами ґратки і вказують на дифракційний клас, в який 

зокрема входить і просторова група I4/mmm. Отже, враховуючи отримані в 

результаті досліджень монокристалу дані, за вихідну модель при розрахунку 

кристалічної структури сполуки I-DyCu1,25Ga2,67 методом порошку природно було 

б обрати саме структуру типу BaAl4. 
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Рис 1.9. Фрагменти дифрактограм фаз I-DyCu1,25Ga2,67 (1), II-DyCu1,07Ga2,74 (2), III-

DyCu0,92Ga2,84 (3) та IV-DyCu0,52Ga3,11 (4). Випромінювання CuK. 

 
Рис. 1.10. Індексування розгорток 3-шарових ліній при обертанні навколо осі c 

монокристалів фаз I-DyCu1,25Ga2067 (1), II-DyCu1,07Ga2,74 (2), III-DyCu0,92Ga2,84 (3) та 

IV-DyCu0,52Ga3,11 (4), а також відповідні їм базові сітки при z = 0 (червоні великі 

круги – атоми ітрію, сині малі круги – атоми міді/галію). 
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Ця модель в цілому дала задовільну відповідність між розрахованими та 

експериментальними значеннями інтенсивностей відбиттів дифрактограми. Але ця 

відповідність дещо покращилася при введенні в модель структури типу BaAl4 

додаткову правильну систему точок (позиція 2d), частково заповнену атомами 

міді/галію (Додаток 7:Таблиця 3). Ступінь заповнення атомами цієї правильної 

системи точок дуже мала, а їх введення компенсується вакансіями, наявними в 

правильних системах точок 2a та 4e, які зайняті атомами диспрозію та міді/галію, 

відповідно (склад сполуки при цьому відповідає розрізу 20,3 ат.% Dy). Таким 

чином, кристалічну структуру сполуки I-DyCu1,25Ga2,67 можна отримати зі 

структури типу BaAl4 втіленням в її базові площини певної кількості атомів 

компоненту з меншим атомним радіусом. 

Дифрактограми, отримані від фаз II-DyCu1,07Ga2,74, III-DyCu0,92Ga2,84 та 

IV-DyCu0,52Ga3,11, в основному зберігають характер розташування піків, який 

притаманний фазі I-DyCu1,25Ga2,67, але при збереженні у них відбиттів типів hhl та 

00l усі відбиття типів h00, h0l та hkl розщеплені на два (Рис. 1.9). Такий характер 

розщеплення перш за все може свідчити про ромбічну деформацію вихідної 

тетрагональної ґратки (відношення b/a  1). Окрім різниці у ступеню ромбічної 

деформації ці фази суттєво різняться також і за відношенням с/a, а саме, зі 

збільшенням вмісту в них галію ґратка стає більш стисненою. 

Оскільки майже усі відбиття дифрактограм фаз II-DyCu1,07Ga2,74, 

III-DyCu0,92Ga2,84 та IV-DyCu0,52Ga3,11 добре індексуються в об’ємноцентрованих 

ромбічних ґратках, спочатку для кристалічних структур цих фаз нами було 

побудовано спільну модель, яка є результатом зовнішньої та внутрішньої 

деформації тетрагональної структури фази I-DyCu1,25Ga2,67. 

Результати перевірки за методом порошку запропонованих моделей для 

зазначених вище фаз наведені в Таблиці 4 Додатку 2. Видно, що результати 

розрахунку інтенсивностей відбиттів в даній моделі добре узгоджуються з 

експериментом і показують, що на відміну від структури фази I-DyCu1,25Ga2,67 в 

структурах кожній з фаз II-DyCu1,07Ga2,74, III-DyCu0,92Ga2,84 та IV-DyCu0,52Ga3,11 

правильна система точок 2a із атомами диспрозію повністю комплектна. В базових 
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площинах (при Z = 0; 0,5) усіх цих фаз атоми диспрозію утворюють прямокутні 

сітки, площа яких зі збільшенням в фазах вмісту галію зростає. Таке збільшення 

площі корелює зі збільшенням ступеню заповнення атомами міді/галію їх центрів 

(Рис. 1.11). 

 

 

Рис. 1.11. Графіки залежності періодів підґраток, об’єму та параметра дефектності 

від вмісту галію сполуках серії DyCuxGa4-x-. 

 

Згідно лауеграм, отриманих від їх монокристалів, фази II-DyCu1,07Ga2,74, 

III-DyCu0,92Ga2,84 та IV-DyCu0,52Ga3,11 орторомбічні (клас Лауе mmm). Розгортки 

0- та 1-шарових ліній, отриманих при обертанні цих кристалів навколо осі c, 

ідентичні між собою і без врахування ромбічного спотворення подібні до 

аналогічних розгорток від кристалу фази І-DyCu1,25Ga2,67. Проте, розгортки третіх 

шарових ліній навколо осі c для зазначених кристалів суто індивідуальні (Рис. 1.10) 

і окрім сильних відбиттів, притаманних відбиттям структури типу BaAl4 (круги 
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більшого радіусу), містять додаткові відбиття (круги меншого радіусу). Ці 

додаткові відбиття розташовуються у вигляді вставних вузлових рядів, врахування 

яких для фаз II-DyCu1,07Ga2,74 та III-DyCu0,92Ga2,84  веде до необхідності 3-кратного 

збільшення кожного з періодів a та b їх ромбічно спотворених підґраток, а для фази 

IV-DyCu0,52Ga3,11 – до 9-кратного збільшення періодів a та b її підґратки (фрагменти 

результату індексування розгорток третіх шарових ліній для зазначених фаз 

показано на Рис. 1.10). Слід зазначити також, що при незмінній геометрії 

розташування додаткових відбиттів на розгортках третіх шарових ліній від 

кристалів фаз II-DyCu1,07Ga2,74 та III-DyCu0,92Ga2,84  значення інтенсивностей цих 

додаткових відбиттів дещо відмінні. 

Відбиття з h + k + l = 2n+1 на кфорограмах фаз II-DyCu1,07Ga2,74, 

III-DyCu0,92Ga2,84 та IV-DyCu0,52Ga3,11 відсутні (Рис. 1.10), що свідчить про 

об’ємноцентровану елементарну комірку, а наявність на лауеграмах взаємно 

перпендикулярних площин симетрії (mmm) – про можливу просторову групу 

Immm.  

Елементарна комірка фази IV-DyCu0,52Ga3,11 дуже велика (більше 800 атомів 

в елементарній комірці). Тому всі зусилля для визначення її кристалічної структури 

за даними порошкової рентгенівської дифракції були б марними. Тим не менш, 

деякі припущення щодо розташування атомів в основній площині (Z = 0) структури 

IV-DyCu0,52Ga3,11 можуть бути зроблені з аналізу геометрії отриманих кфорограм 

(Рис. 1.10). 

В цілому, рентгенівське дослідження монокристалів показує хорошу 

відповідність між кристалічними структурами фаз серії DyCuxGa4-x- (I-II-, III-, і 

IV-фазами) та серії YCuxGa4-x- (Таблиця 1.3).  

Таким чином, отримані нами результати показують, що тетрагональна фаза 

I-DyCu1,25Ga2,67 (також як і фаза YCu1,25Ga2,67) є структурою-родоначальником для 

серії DyCuxGa4-x- багатих на галій сполук, що містять 20–22 ат.% Dy та 

54–75 ат.% Ga. Якщо цю кристалічну структуру приймати за основу (її 

мультіплетність 1×1×1), то кристалічні структури всіх інших сполук можна 

отримати з цієї материнської структури шляхом розмноження даного фрагменту. 
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Тобто, досліджені сполуки серії DyCuxGa4-x- демонструють постійне кратне 

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

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

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

орторомбічно спотворені), які нагадують сітки барію у структурі типу BaAl4. Але 

розташування атомів Cu/Ga в цих сполуках дещо відрізняється. Було показано, що 

основні плоскі фрагменти сполук DyCuxGa4-x-, які формуються атомами диспрозію, 

частково (до 37% для IV-фази) центруються атомами Cu/Ga. Розташування даних 

атомів обумовлено заміною на них пари Cu/Ga атомів, які в структурі типу BaAl4 

розміщені безпосередньо вище і нижче цих атомів. Атомна пара Cu/Ga атомів в 

V-фазі типу La3Al11 повністю заміщені на один атомом Cu/Ga, в той час як подібне 

заміщення в сполуках серії DyCuxGa4-x- є досить стохастичним. Крім того, через 

реалізацію таких численних заміщень вміст диспрозію в сполуках поступово 

збільшується від 20 до 22 ат.%. 

 

1.2.2. Магнітні властивості та аналіз рентгенівських фотоемісійних спектрів 

фаз серії DyCuxGa2-x  

 

Для однофазних сплавів серії DyCuxGa4-x- методом Фарадея [93] проведено 

вимірювання температурних залежностей магнітної сприйнятливості  в інтервалі 

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

схожими для всіх досліджених зразків (Рис. 1.12) та можуть бути добре описані 

модифікованим законом Кюрі-Вейса: 

 

𝜒 = 𝜒0 +
𝑁𝜇𝑒𝑓𝑓

2

3𝑘(𝑇−𝜃𝑝)
,       (1.1) 

 

де 0 незалежна від температури частина магнітної сприйнятливості; eff – 

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

Авогадро, k – стала Больцмана.  
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Рис. 1.12. Графіки температурних залежностей магнітної сприйнятливості сплавів 

серії DyCuxGa4-x- 

 

Для визначення параметру p і величини ефективного магнітного моменту в 

розрахунку на атом диспрозію eff/Dy було побудовано температурні залежності 

оберненої магнітної сприйнятливості ( – 0)
-1, які виявилися лінійними (Рис. 1.12). 

Отримані значення величин парамагнітної температури Кюрі і ефективних 

магнітних моментів сплавів наведені Таблиці 1.4 і на Рис. 1.13. 

 

 
Рис. 1.13. Графіки залежностей парамагнітної температури Кюрі і 

ефективних магнітних моментів від вмісту галію в сплавах DyCuxGa4-x-. 
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Слід зазначити, що розраховані середні значення ефективного магнітного 

моменту для вивчених сплавів серії DyCuxGa4-x- (eff/Dy = 10,77 B  11,24 B) 

виявилися дещо вищими за теоретичні значення розраховані для іону Dy3+ 

(calc. = 10,65 B). Крім того, ступінчаста зміна величини eff/Dy, яка спостерігається 

для сплавів DyCuxGa4-x-, добре корелює зі зміною збільшення кратності періодів 

підґраток фаз: від 1×1 (для I-фази, 10,8B) до 3×3 (для обох II- і III-фаз, 10,9B) і, 

нарешті, до 9×9 (для IV-фази, 11,2B) (Таблиця 1.5, Рис. 1.13). Парамагнітна 

температура Кюрі p залишається позитивною протягом всього діапазону 

концентрацій (52–75 ат.% Ga).  

Таким чином, результати проведеного дослідження показують, що значення 

ефективного парамагнітного моменту сполук серії DyCuxGa2-х з кратністю 1×1 

(модифікована структура типу BaAl4) найближчі до теоретичного значення 

магнітного моменту для Dy3+. Очевидно, що такі особливості зміни магнітного 

моменту безпосередньо пов'язані з електронною структурою досліджуваних 

інтерметалідів. 

 

Таблиця 1.5 

Магнітні характеристики сполук DyCuxGa4-x- 

Сполука 
Кратність, 

 

Склад, ат,% Магнітні характеристики 

Ga Dy eff/Dy, B p, K 

I-DyCu1,32-1,20Ga2,60-2,72 1×1, 0,08 

52,5 20,2 10,78(7) 20 

53,5 20,2 10,75(5) 21 

54,5 20,2 10,80(5) 20 

55,0 20,2 10,78(6) 20 

II-DyCu1,07Ga2,74 3×3, 0,19 57,0 20,8 10,89(7) 15 

III-DyCu0,92-0,86Ga2,84-2,90 3×3, 0,24 
60,0 21,1 10,87(5) 8 

61,25 21,1 10,87(6) 5 

IV-DyCu0,67-0,20Ga2,96-3,43 9×9, 0,37 

63,75 21,5 11,21(7) 4 

67,5 21,5 11,23(5) 11 

68,75 21,5 11,21(7) 21 

70,0 21,5 11,19(6) 23 

73,75 21,5 11,24(5) 25 
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Для аналізу електронної структури сполук DyCuxGa4-x- нами застосовано 

метод рентгенівської фотоелектронної спектроскопії. Було записано рентгенівські 

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 (дослідження 

сплавів в області I не проводили через їх двофазність). Отримані значення енергії 

були нормовані відносно рівня Фермі (EF = 0 еВ). Три окремі частини досліджених 

РФЕ спектрів представлені на Рис. 1.14. 

Окремі піки атомів Dy, Cu і Ga були зібрані з більш високою точністю. Для 

цих РФЕ піків було розраховано значення відносних інтенсивностей (нормовані до 

остового рівня Ga 2p3/2), позицій (енергій зв'язку) і напівширин HW (Таблиця 1.6). 

Ці величині були визначені з використанням повнопрофильного аналізу за методом 

Ширлі. 

 

 
Рис. 1.14. Фрагменти РФЕ спектрів фаз DyCuxGa4-x-, які містять (ат.% Ga): 57,5 

(1); 59,5 (2) та 67,5 (3).
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Таблиця 1.6 

Характеристики РФЕ піків для сполук серії DyCuxGa4-x-. 
 

Елемент Стан 
Elit.

1), 

eВ 

II-DyCu1,08Ga2,73 

57,5 ат.% Ga 

III-Dy1,05Cu0,95Ga281 

59,5 ат.% Ga 

IV-Dy1,08Cu067Ga2,96 

67,5 ат.% Ga 

I/I0 
Eexp., 

eВ 
HW I/I0 

Eexp., 

eВ 
HW I/I0 

Eexp., 

eВ 
HW 

Cu 2p3/2 932,7 42 932,05 1,52 26 932,16 1,68 18 932,18 1,55 

Dy 
4d3/2, 

4d5/2 
152,3 44 

156,45 

152,96 

2,48 

4,68 
38 

156,46 

152,78 

3,88 

3,61 
42 

156,33 

152,58 

4,02 

3,31 

Ga 3p1/2 108,0 
17 

105,7 3,02 
19 

105,7 2,90 
26 

105,6 3,18 

Ga 3p3/2 103,5 102,5 2,86 102,5 2,90 102,3 2,88 

Ga 
3d3/2, 

3d5/2 
18,7 5 18,70 1,34 7 18,72 1,34 10 18,74 1,24 

1)  Дані взяті з:  http://srdata.nist.gov/xps/selEnergyType.aspx 
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Аналіз РФЕ спектрів для сплавів DyCuxGa4-x- показує, що остовні 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. Як відомо, зміна енергії (хімічний зсув) будь-якого 

елементу залежить від перерозподілу електронної густини між обраним атомом та 

його сусідами. Тому в нашому випадку хімічний зсув, який спостерігається при 

утворенні сполук DyCuxGa4-x-. (Таблиця 1.6), визначає невеликий перерозподіл 

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

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

електронна густина на атомах Cu дещо зменшується. 

РФЕ спектри області валентних зон сполук DyCuxGa4-x-, які простягаються 

від енергії Фермі до 15 еВ, представлені на Рис. 1.14 (в). На спектрах в цих 

валентних зонах домінують два широкі максимуми на 2,9 і 8,4 еВ, що належать 

станам диспрозію 4f7/2 і 4f5/2.  

Беручи до уваги результати монокристального рентгеноструктурного 

дослідження, можна припустити, що зміна електронної структури викликана 

особливостями кристалічних структур інтерметалідів серії DyCuxGa4-x- та в першу 

чергу збільшенням кратності періодів підґраток сполук, яке супроводжується 

збільшенням пар Cu/Ga, що заміщуються на один атом Ga в основний площині. 

Поступове збільшення долі таких заміщень є першим фактором. Другим фактором 

є те, що такі заміні можуть бути впорядкованими як за своєю природою (Cu/Ga пара 

змінюється на атом Ga) так і за їх розташуванням в надґратці. Третім фактором є 

те, що збільшення долі пар, які заміщуються, призводить до збільшення 

структурних дефектів. 

Разом ці фактори (збільшення долі, природа і розташування заміщених Cu/Ga 

пар) впливають на оточення кожного атома диспрозію в кристалічній структурі 

сполук серії DyCuxGa4-x-, а саме, кількість обірваних (Dy–Cu)–Ga зв’язків 

перевищує кількість зв’язків, що утворюються. При цьому результатом занурення 

атома Ga в основну площину структури є збільшення найближчих відстаней між 

атомами диспрозію. 
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Згадані вище зміни кристалічної структури впливають на РФЕ спектри 

досліджених сполук. Отримані результати показують, що саме атом диспрозію (а 

не атоми міді та Ga) є найбільш чутливими до структурних перетворень в 

інтерметалідах DyCuxGa4-x-. При цьому, зміна положень РФЕ піків може бути 

викликана збільшенням міжатомних відстаней Dy–Dy, а збільшення значень їх 

напівширин може бути викликане існуванням низки нееквівалентних позицій для 

атомів Dy в структурах великих за розміром ґраток ІІ-, ІІІ- та IV-фаз. 

Добре відомо, що в рідкісноземельних металах неповна електронна 

підоболонка 4f знаходиться глибше ніж оболонки 5s й 5p (глибоко всередині 

4fn5s25p6). Таким чином, 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). Тому, якщо 4f електрони залишаються локалізованим, то 

зовнішні 5d- і 6s- електроні делокалізуются до блохівського стану, поширюючись 

по всьому 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 (Рудемана–Кіттеля–Косуя–Іосіди) 

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) [94] у LMTO PLW (метод лінійних 

мафін-тін орбіталей у наближенні плоскої хвилі) розраховані значення електронної 
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густини N (Рис. 1.15–1.17) та значень енергії на рівні Фермі EF для деяких сполук 

DyCuxGa4-x- (Рис. 1.18). 

 

 

Рис. 1.15. Графік залежності енергії Фермі від вмісту галію в сплавах 

DyCuxGa4-x-.. 

 

 

Рис. 1.16. Розраховані значення N(E) (а); розраховані (б) та експериментальні (в) 

енергії зв’язку для валентної зони ІІ-фази з області існування фаз серії 

DyCuxGa4-x-.. 
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Рис. 1.17. Розраховані значення N(E) (а); розраховані (б) та експериментальні (в) 

енергії зв’язку для валентної зони ІІІ-фази з області існування фаз серії 

DyCuxGa4-x-.. 

 

 
Рис. 1.18. Розраховані значення N(E) (а); розраховані (б) та експериментальні (в) 

енергії зв’язку для валентної зони ІV-фази з області існування фаз серії 

DyCuxGa4-x-.. 
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Наведені рисунки демонструють добру узгодженість між експериментально 

одержаними та теоретично розрахованими значеннями енергій зв’язку в сплавах 

DyCuxGa4-x-. 

 

1.3. Дослідження сполук серії GdAlxGa4-x- (похідні від типу BaAl4) 

 

1.3.1. Кристалічна структура сполук серії GdAlxGa4-x-  

 

Раніше система Gd–Al–Ga була вивчена в роботі [95], але потребувала 

уточнення особливо в багатій на галій області концентрацій. Саме тому нами було 

проведено докладне рентгенівське дослідження відпалених при 973 К сплавів 

розрізу GdAl4–GdGa4 з 26–66 ат.% Ga результати якого вказують на те, що за 

положенням й інтенсивністю дифракційних піків дифрактограми зазначених 

сплавів подібні. Основні відбиття цих дифрактограм добре індекcуються в 

тетрагональній, або в орторомбічно спотвореній підґратці типу BaAl4. 

Дифрактограми багатих на алюміній сплавів з 8–22 ат.% Ga відпалених при 

973 К також подібні, але беручи до уваги розщеплення присутніх на них відбиттів 

hkl із h  0, k  0, l  0 на два, дифрактограми цих сплавів були проіндексовані в 

моноклінно спотвореній підґратці типу BaAl4. Ще одну фазу з дещо меншим 

моноклінним спотворенням елементарної ґратки було виявлено у литому сплаві з 

24 ат.% галію. 

Відпалені сплави із вмістом галію до 8 та більше 66 ат.% виявилися 

двофазними та містили в ролі додаткової фази сполуку GdAl3 або твердий розчин 

Gd(Ga,Al)6. Невелику кількість сполуки Gd(Ga,Al)6 було також зафіксовано в 

сплавах з 20 ат.% Gd і 46–66% Ga. 

Концентраційні графіки залежності визначених періодів підґраток фаз 

GdAlxGa4-x (8–66 ат.% Ga) наведені на Рис. 1.19, на якому добре видно присутність 

при 20; 26; 30; 40; 46 і 58 ат.% Ga ряду особливих точок, існування яких в першу 

чергу пов'язано зі зміною співвідношень c/a від 1,000 (псевдотетрагональна ґратка) 

до 1,004 (ромбічна/моноклінна ґратка) (Таблиця 1.7). Таким чином, з урахуванням 
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утворення псевдотетрагональних, а також ромбічно або моноклінно деформованих 

фаз типу BaAl4, область існування сполук GdAlxGa4-x фрагментується на сім 

окремих однофазних діапазонів, а саме, моноклінні А-і В фази; псевдотетрагональні 

D- і F-фази; орторомбічні C-, Е- і Е'-фази (Таблиця 1.7). Слід зазначити, що жодної 

двофазної області між цими фазами зафіксовано не було. 

 

 

Рис. 1.19. Концентраційні залежності: (а) об’єму підґраток; (б) співвідношень 

періодів c/b й c/a; (в) періодів підґраток фаз GdAlxGa4-x. 
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Таблиця 1.7 

Загальна характеристика фаз GdAlxGa4-x 

Серія Фаза Сингонія 

Склад фази, 

ат. % 

Характер зміни 

співвідношень 

підґраток 

Gd Ga a/b c/a c/b 

III 
A Моноклінна  21,0 8–20    

B1) Моноклінна 21,0 24 - - - 

II 
C Орторомбічна 20,0 26–30    

D Псевдотетрагональна 20,5 30–40 1 const const 

I 

E Орторомбічна 21,0 40–46  const  

E’ Орторомбічна 21,8 46–58    

F Псевдотетрагональна 22,3 58–66 1   
1) B-фаза існує тільки у литому сплаві. 

 

Слід зазначити, що фазовий склад литих сплавів в цілому подібний до 

фазового складу відпалених сплавів. Деякі незначні відмінності полягають лише у 

ступені моноклінного або ромбічного спотворення вихідної тетрагональної ґратки 

та в зсуві областей існування аналогічних фаз. 

Для подальшого дослідження кристалічної структури з повільно 

охолоджених зливків сплавів (вагою 10 г), які було виготовлено відповідно до 

складів семи ідентифікованих сполук (Таблиця 1.7) та механічно з них було 

відібрано ряд пластинчастих кристалів. Отримані з них лауеграми, на жаль, 

виявили, що всі вибрані кристали насправді є монокристалічними друзами. Тому, 

зважаючи на недосконалість зазначених кристалів, подальше визначення 

параметрів ґраток фаз було проведено методом порошку але на зразках, що були 

виготовлені з суміші відібраних монокристалічних друз.  

Всі наявні відбиття на дифрактограмах фаз із вмістом 26–66 ат.% Ga були 

проіндексовані із 2-х кратним збільшення періодів a їх підґраток, у той час як 

періоди b й c залишалися рівними періодам підґраток цих фаз. При цьому, зазначені 

вище «тетрагональні» фази, для яких b/a = 1 (D-і F-фази, Таблиця 1.7) насправді є 

ромбічними із кратністю періодів підструктури типу BaAl4, рівною 2×1×1. 
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Таким чином, беручи до уваги подвоєння періодів підґраток a та наявність на 

дифрактограмах монокристалічних друз непарних відбиттів з h+k+l=2n+1, для 

псевдотетрагональних (Т) та орторомбічних (О) фаз було запропоновано загальну 

просторову групу симетрії Pmmm (C- , D-, E(E')- і F-фази, Рис. 1.17, Таблиця 1.6). 

Тобто, структурні моделі для кожної сполуки, що містить 26–66 ат. % Ga, були 

побудовані в рамках саме цієї просторової групи симетрії. Враховуючи подвоєння 

одного з періодів підґраток, припускали, що кристалічні структури сполук 

формують два спотворені фрагменти типу BaAl4. Проведені розрахунки 

підтвердили правильність висунутого припущення. Крім того, найкращі значення 

факторів розбіжності було отримано для моделей, в яких частина атомів галію 

занурюється у базисні площини (Z = 0,0 й Z = 0,5 ) структури типу BaAl4 

(Додаток 7:Таблиця 5). 

Отримані результати щодо розташування атомів в структурах F-, Е'-, Е-, D- й 

С-фаз показують, що атоми гадолінію (на кшталт атомів барію у BaAl4) в базисних 

площинах (Z = 0,0 і Z = 0,5) утворюють псевдоквадратні сітки (Рис. 1.18), в які 

частково занурюються атоми галію. Розташування атомів Ga/Al в 2s, 2r, 4w і 2t 

позиціях (Додаток 7:Таблиці 5–7) повністю відповідає розташуванню атомів 

алюмінію в структурі типу BaAl4. 

Слід зазначити, що додаткові до структури типу BaAl4 атоми галію повністю 

займають позицію 1c у базисний площині (Z = 0,5), центруючи половину комірок 

квадратної сітки з атомів гадолінію (яскраві круги на Рис. 1.20), і лише частково 

займають позицію 2k (Z = 0,0), центруючи між тим кожну комірку гадолінієвої 

сітки. Часткове заповнення атомами позиції 2k (Z = 0,0) супроводжується 

дефіцитом атомів Ga, розміщених вище і нижче цього положення (пара Ga2, позиція 

4x). В свою чергу, повне заповнення позиції 1с (Z = 0,5) супроводжується 

відсутністю аналогічних пар Ga2. 

Завдяки наявності додаткових атомів та структурних вакансій вміст 

гадолінію у C- ,D- ,E-, Е- і F-фазах поступово збільшується від 20,0 до 22,3 ат.% із 

збільшенням вмісту галію (Додаток 7:Таблиці 5–7). Таке збільшення вмісту Gd в 
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сполуках GdAlxGa4-х веде до поступового збільшення твердого розчину Gd(Ga,Al)6 

як домішкової фази в сплавах із 20 ат.% Gd. 

 

 

Рисунок 1.20. Проекції фрагментів кристалічних структур на площину 

XY: – 0,2 < Z < 0,2 для F-, С- і А-фаз (1, 2, 3, відповідно); 0 < Z <0,5 для 

F-, C- і А-фаз (3, 4, 5); 0,3 < Z <0,7 для всіх фаз (7). 

 

Таким чином, кристалічні структури досліджуваних фаз серії GdAlxGa4-х із 

26–66 ат.% Ga, незважаючи на різний вміст в них гадолінію, тісно пов'язані між 

собою (Таблиця 1.7). Приймаючи до уваги аналогічне розташування атомів у 

просторі (однакові правильні системи точок та близькі значення координат атомів) 

(Додаток 7:Таблиці 5–7) C-, D-, E-, Е- і F-фази ідентифіковані як такі, що належать 

новому структурному типу, названому нами як GdAl2Ga2. 

Аналіз кристалічних структур C-, D-, E-, Е- і F-фаз показує також, що ним 

притаманні зміни у відношенні атомів Ga, які заповнюють 4x позицію (пари Ga2), 

до атомів галію, які заповнюють позицію 2k (додаткові атоми Ga, що занурені у 
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площину Z = 0,0). Уточнення кристалічних структур цих фаз виявило не тільки 

стрімке збільшення заповнення 2k позиції (Occ.(2k)) для С- й D-фаз 

(26–40 ат.% Ga), але і його поступове зниження для Е- , Е'- і F-фаз (40–66 ат.% Ga) 

(трикутники на Рис. 1.21, а). В той же час, заповнення позиції 4x (Occ.(4x)) 

поступово зменшується в межах всієї області існування зазначених фаз 

(26–66 ат.% Ga) (кола на Рис. 1.21, а).  

Враховуючи зазначене вище, для співвідношень між заповненням атомами 

галію 2k й 4х позицій (Occ.(2k)/Occ.(4х)) на Рис. 1.21 можна спостерігати різке 

збільшення цієї величини від 0 до 0,5 для C-і D-фаз (серія II) і її поступове 

зменшення до 0,3 для E-, Е- і F-фаз (серія I) (Рис. 1.21). Частка (S) пар атомів Ga2 в 

позиції 4x, які заміщені атомами Ga в позиції 2k (ця величина розрахована як 

S = 0,5[4 Occ.(4х)]/[Occ.(2k)]), поступово збільшується від 0 до 1,5 у всьому 

інтервалі існування зазначених вище фаз (Рис. 1.21, б). 

 

Рис. 1.21. (а) Залежності заповнення атомами галію позицій 4x (ліва шкала, кола) і 

2k (права шкала, трикутники); (б) частка (S) пар атомів Ga2 в позиції 4x, які 

заміщені атомами Ga в додатковій позиції 2k (права шкала, кола); співвідношення 

заповнення позицій 2k до 4х (ліва шкала, трикутники). 
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На підставі виявлених особливостей зайнятості атомами галію позицій 2k і 

4x, тісно споріднені C-, D-, E-, Е'- і F-фази були розглянуті нами як дві серії 

ізоструктурних сполук, а саме: серія I-GdAlxGa4-х і серія II-GdAlxGa4-х (Додаток 

7:Таблиці 6, 7). 

Отримані результати індексування дифрактограм фаз GdAlxGa4-х з вмістом 

8–24 ат.% Ga (m-області на Рис. 1.19) вказують на подвоєння підґраток a із 

одночасним збереженням значень їх підґраток b й c. Спираючись на цей факт, 

моноклінно спотворений варіант описаної вище структури типу GdAl2Ga2, був 

прийнятий за основу при моделюванні кристалічної структури кожного з багатих 

на алюміній сплавів.  

Уточнення запропонованої структурної моделі (новий структурний тип 

GdAl3,00Ga0,76) привело до доброго співпадіння розрахованих в рамках цієї моделі 

та експериментальних значень інтенсивностей відбиттів (Додаток 7:Таблиця 8). 

Слід зазначити, що на відміну від кристалічних структур II-GdAlxGa4-х й 

I-GdAlxGa4-х фаз, моноклінні структури характеризуються як повним заповненням 

положень із парами (Al/Ga)2, так і відсутністю додаткових Al/Ga атомів в площині 

Z = 0 (Рис. 1.20, схема 3). В той же час, їх базисна площина Z = 0,5 схожа на 

аналогічну площину в орторомбічній структурі (Рис. 1.20, схема 7). 

Таким чином, з урахуванням варіацій у зміні періодів кристалічних ґраток 

(Рис. 1.19) у відпалених при 973 К сплавах з вмістом 20,0–22,5 ат.% Gd і 8–66 ат.% 

Ga існує сім окремих сполук (Таблиця 1.8). Виходячи із подібності кристалічних 

структур цих фаз (особливості заміни пар атомів Ga2 на атоми галію, імплантовані 

у базисну площину Z = 0, а також тенденцію до часткового впорядкування атомів 

Ga/Al (Додаток 3:Таблиці 5–8), ці фази об'єднані у три серії, а саме, орторомбічні 

I-GdAlxGa4-x й II- GdAlxGa4-x та моноклінну III-GdAlxGa4-x.
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Таблиця 1.8 

Похідні від структурного типу BaAl4 у системі Gd–Al–Ga 

 

Ім’я Фаза 
Склад фази, ат. % Періоди ґратки, нм 

Gd Ga a b c  

Структурний тип GdAl3.00Ga0.76  

III-A GdAl3,38-2,81Ga0,38-0,95 21,0 8-20 0,8478-0,8446 0,4221-0,4223 0,9782-0,9797 
90,90-

91,00 

III-B GdAl2,62Ga1,14 21,0 24 0,8428 0,4214 0,9818 90,33 

Структурний тип GdAl2Ga2 

II-C GdAl2,7-2,5Ga1,3-1,5 20,0 26-30 0,8416-0,8400 0,4201-0,4200 0,9835-0,9838 90,00 

II-D GdAl2,43-1,94Ga1,46-1,95 20,5 30-40 0,8406-0,8404 0,4203-0,4202 0,9837-0,9833 90,00 

I-E GdAl1,86-1,57Ga1,90-2,19 21,0 40-46 0,8404-0,8420 0,4202-0,4196 0,9834-0,9812 90,00 

I-E’ GdAl1,45-0,91Ga2,09-2,63 21,8 46-58 0,8420-0,8418 0,4195-0,4206 0,9812-0,9794 90,00 

I-F GdAl0,88-0,52Ga2,60-2,96 22,3 58-66 0,8418-0,8418 0,4209-0,4209 0,9795-0,9756 90,00 
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1.3.2. Магнітні властивості сполук GdAlxGa4  

 

Магнітну сприйнятливість сполук GdAlxGa4-х було досліджено для 

однофазних сплавів методом Фарадея [93]. В діапазоні температур 300– 650 К 

експериментальні криві χ(Т) виявилися схожими для всіх досліджених зразків 

(Рис. 1.22), а отримані залежності можуть бути описані модифікованим законом 

Кюрі-Вейса (1.1). 

 

Для визначення 

парамагнітної температури 

Кюрі p і величини ефективного 

магнітного моменту на атом 

гадолінію eff/Gd також було 

побудовано температурні 

залежності оберненої магнітної 

сприйнятливості ( – 0)
-1, 

апроксимуючи які лінійним 

рівнянням можна розрахувати 

вказані величини.  

Рис. 1.22. Графіки температурної залежності 

магнітної сприйнятливості сплавів GdAlxGa4-x. 

 

Значення отриманих величин парамагнітної температури Кюрі і ефективних 

магнітних моментів сплавів наведені Таблиці 1.9 та на Рис. 1.23. З Рис. 1.23 видно, 

що ефективний парамагнітний момент на атом гадолінію поступово зменшується 

від 8,07 до 7,83B протягом усього діапазону існування сполук GdAlxGa4-х (від 8 до 

66 ат.% Ga).  

Для багатих на алюміній сплавів із 72–40 ат.% Al та 8–40 ат.% Ga (III- і 

II-фази) значення ефективних магнітних моментів eff/Gd виявилися трохи вищими, 

ніж для чистого Gd (7,98B) і теоретично розрахованого значення для іону Gd3+, а 

саме, eff = gB[j(j+1)]1/2 = 7,94B для Gd3+ із g = 2 та j = 7/2 (g – фактор Ланде, j – 

внутрішнє квантове число атому Gd). Водночас, в сполуках GdT2Me2 зі структурою 

типу ThCr2Si2  зафіксовано надлишковий магнітний момент (8,2–8,4)В [96–98]. 
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Таблиця 1.9 

Магнітні характеристики сполук GdAlxGa4-x 

Серія-

фаза 

Хімічний склад, 

ат.% 
Магнітні характеристики 

Gd Ga 

eff, B 

p, K 
Експеримен-

тальне 
Теоретичне1) 

1 2 3 4 5 6 

III-A 21,0 

8 8,067 8,066 –23,0 

12 8,052 8,058 –23,0 

20 8,047 8,043 –18,7 

II-C 20,0 28 8,031 8,028 –18,5 

II-D 20,5 
34 8,006 8,017 –18,1 

40 7,971 8,006 –17,0 

I-E 21,0 
44 7,902 7,896 –12,0 

46 7,863 7,890 –12,0 

I-E’ 22,0 

52 7,912 7,873 –13,0 

56 7,871 7,861 –13,9 

 

 

Для сполук GdAlxGa4-х експеримен-тальна 

залежність ефективного магнітного 

моменту лінійна при вмісті Ga до 40 ат.% 

Ga (Рис. 1.23) і апроксимується виразом eff 

= [7,9317 + 0,00186x]B (де х – вміст Аl, 

ат.%). 

Зазначені особливості композиційної 

залежності локалізованого магнітного 

моменту тісно пов’язані з модифікаці-єю 

кристалічної структури в залежності від 

вмісту Gd, тобто, регулюються зміною 

найближчого оточення магнітних атомів. 

Інакше кажучи, ці особливості є проявом 

ефектів кристалічного поля. 

 

Рис. 1.23. Концентраційні 

залежності (а) ефективного 

магнітного моменту і (б) 

парамагнітної температури Кюрі.  
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1 2 3 4 5 6 

I-F 22,3 

58 7,856 7,856 –6,7 

60 7,832 7,850 –9,1 

62 7,843 7,844 –11,0 

для II- та III-GdAlxGa4-x: eff = [7,9317 + 0,00186x]B (x – вміст Al, ат,%) 

для I-GdAlxGa4-x: eff = [7,79312 + 0,00285x]B (x – вміст Al, ат.%) 

 

Ми можемо припустити, що в сплавах з 40 < х < 72 (ат.%) додатковий внесок 

в ефективний магнітний момент може бути зумовлений 5d-електронами Gd або 

обмінною взаємодією між локалізованими магнітними моментами атомів Gd. 

Відомо, що така поведінка може бути пояснена з точки зору сильного зв'язку 

(поляризації) електронів провідності з локалізованими моментами 4f-електронів 

атомів Gd, Отже, існування надлишкового магнітного моменту (до 0,14B), в 

основному, зумовлено делокалізацією 5d-електронів атомів гадолінію, що виникає 

за рахунок 4f – 5d обмінної взаємодії. У цьому випадку надлишковий магнітний 

момент 5d-електронів є паралельним до магнітного моменту 4f-електронів. Таким 

чином, в багатій на алюміній області концентрацій сполук GdAlxGa4-х ефективний 

магнітний момент описується як eff = eff
4f + eff

5d, де середнє значення eff
5d 

дорівнює 0,06B та 0,10B та eff
4f = 7,98B та eff

4f = 7,94B, відповідно. Параметр 

обмінної взаємодії 4f – 5d є позитивним, а поляризація 5d-станів підсилюється за 

рахунок внутрішньозонної взаємодії [99]. 

Таким чином, сприйнятливість 5d електронів, здається, грає домінуючу роль 

в поляризації електронів провідності, які знаходяться в безпосередній близькості 

від іону гадолінію. 

Для багатих на галій сполук GdAlxGa4-х отримані ефективні моменти 

eff = (7,84–7,89)B (Таблиця 1.9) значно менші, ніж значення для чистого Gd та 

Gd3+. Таким чином, для сполук в збагаченій на Ga області притаманний зменшений 

ефективний магнітний момент у розрахунку на атом Gd. Його величина може бути 

визначена лінійним рівнянням eff = [7,7931+0,0029x]B (де х – вміст Al, ат.%, 

діапазон концентрацій 40–66% ат.% Ga та 40–14% ат.% Al, Рис. 1.23). Особливо в 
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цьому контексті слід зазначити, що магнітні моменти насичення T=0 для цих 

сполук є меншими (6,5–6,8)B ніж ті, що очікуються для іона Gd3+ (7В). 

Цей факт може бути використано в якості індикатору того, що якщо моменти 

4f-електронів орієнтовані паралельно, то внесок у ефективний магнітний момент 

всіх інших електронів нівелюється. Зазначений ефект зберігається навіть при 

температурах вищих за температуру магнітного упорядкування, наслідком чого є 

зменшення величини ефективного парамагнітного моменту.  

Абсолютне значення парамагнітної температури Кюрі поступово 

зменшується протягом всього діапазону концентрацій (8–66 ат.% Ga, Рис. 1.24). 

 

 

Рис. 1.24. Зміна парамагнітної температури Кюрі та міжатомних відстаней Gd–Gd 

в залежності від вмісту Ga в сплавах GdAlxGa4-x. 

Беручи до уваги результати уточнення кристалічної структури, можна 

побачити поступове зменшення міжатомних відстаней dGd – Gd від 0,411 до 0,388 нм, 

що веде до підсилення обмінної взаємодії і, в свою чергу, до зменшення 

парамагнітної температури Кюрі θp від –23 К до –7 К. Слід зазначити, що авторами 

[100] були досліджені магнітні характеристики сполуки GdAl2Ga2 (тут D-фаза) 

методами месбауерівської спектроскопії. При цьому ними було встановлено 

існування антиферомагнітного переходу при TN = 42,4 К. Таким чином, можна 

припустити, що при низьких температурах кожному з вивчених сплавів GdAlxGa4-х 

притаманне антиферомагнітне впорядкування. 
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1.4. Дослідження сполук серії DyMnxGa3 (похідні від типу AuCu3) 

 

1.4.1. Кристалічна структура сполук серії DyMnxGa3  

 

При дослідженні ізотермічного перерізу діаграми стану системи Dy–Mn–Ga 

[101] в її багатій на галій області концентрацій було встановлено існування сполук, 

структурно споріднених із кристалічною структурою подвійного галіду DyGa3 типу 

AuCu3. З метою уточнення кристалічної структури цих сполук методом 

електродугової плавки було виготовлено одинадцять сплавів, що містять  

1,5–12 ат.% Мn, а також диспрозій й галій у співвідношенні Dy:Ga = 1:3. Отримані 

литі сплаві були ступінчасто відпалені при 873 К та 773 К протягом 300 годин. 

Рентгенівське дифракційне дослідження показує, що відпаленим сплавам 

DyMnxGa3 притаманні два типи дифракційних картин (Рис. 1.25). А саме, 

дифрактограми бідних на Mn сплавів (x < 0,25), подібні одна на одну, і, у свою 

чергу, на дифрактограму високотемпературної фази DyGa3 зі структурою типу 

АuСu3. Саме тому вони були проіндексовані в примітивній кубічній ґратці 

(Рис. 1.25), в той час як дифрактограми багатих на Mn відпалених при 773 К сплавів 

(х > 0,25), в цілому подібні як одна на одну, так і на попередні. 

Через те, що присутні на дифрактограмах багатих на марганець відбиття h0l 

й 00l розщеплені на два, вони були проіндексовані в тетрагонально спотвореній 

ґратці типу АuСu3 (Рис. 1.25). 

 



90 

 

Рис. 1.25. Фрагменти дифрактограм кубічної фази: (a) I-Dy5MnGa15 (відпал при 

873 K); (б) тетрагонально спотвореної фази IV-Dy2MnGa6 (773 K). 

 

На Рис. 1.26 чітко видно окремі ділянки, границі між якими в основному 

пов'язані зі стрибкою зміною параметрів ґраток в відпалених при 773 К сплавах 

DyMnxGa3. 

Результати рентгенівського фазового аналізу вказують на існування 

однофазних сплавів при складах 2–6, 8 й 11 ат.% Mn, що було підтверджено також 

даними рентгенівського локального мікроспектрального аналізу. Інші сплави є 

двофазними, а саме, окрім фаз DyMnxGa3 вони містять невелику кількість бінарної 

сполуки DyGa2 (до 10 ваг.%) або сполуку Dy(Mn,Ga)12 (до 3 ваг.%). Незважаючи на 

цей факт, визначення кристалічної структури фаз DyMnxGa3 проводили для 

кожного з отриманих сплавів. 
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Рис. 1.26. Графіки залежності періодів та об’єму ґраток DyMnxGa3. Дані для 

сплавів, відпалених при 873 К, позначені як кола, відпалених при 773 К - як 

трикутники. Інтерфейси між окремими фазами позначені пунктирними лініями. 

 

В якості пробної структурної моделі для бідних на марганець сплавів 

DyMnxGa3 (х < 0,25) була запропонована модель кубічної просторової групі Pm3m. 

У цій моделі атоми марганцю занурені в центри октаедричних пустот, наявних в 

структурі DyGa3. Проте найкращі результати для потрійної кубічної фази 

DyMnxGa3 були отримані в припущенні, що атоми галію займають половину 

позиції 6f (½ ½ х), а не повністю заповнюють положення 3с (½ ½ 0), як атоми галію 

в структурі DyGa3 (Додаток 7:Таблиця 9). Міжатомні відстані в бідних на 

марганець фазах DyMnxGa3 (х < 0,25) наведені в Додатку 2:Таблиця 10. 

Дані рентгеноструктурних розрахунків показують (Додаток 7:Таблиця 9), що 

атоми марганцю в фазах DyMnxGa3 розташовані точно в центрах кубічної 
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елементарної комірки. У свою чергу, атоми галію зміщені з положень, які 

притаманні структурі типу АuСu3, як (½ ½ 0) → (½ ½ z) (де z = 0,06). Цей зсув 

атомів Ga призводить до появи двох різних наборів міжатомних відстаней Мn–Ga 

з dmax  0,24 нм та dmin  0,19 нм (Рис 1.27, Додаток 7:Таблиця 10). Так, кожен атом 

марганцю в кристалічній структурі бідних на марганець сплавів DyMnxGa3 

оточений шістьма атомами галію, які з ймовірністю 0.5 розташовані у вершинах 

спотвореного октаедра MnGa6 на відстанях, рівних dmax або dmin. 

Оскільки атоми галію в структурній моделі, запропонованій для бідних на 

марганець фаз DyMnxGa3, заповнюють позиції 6f з ймовірністю 0,5, природно було 

б припустити, що при зануренні атома Mn в елементарну комірку швидше за все 

може бути реалізований варіант з dmax.. Але тоді при зануренні іншого атома 

марганцю в центр сусідньої комірки, безумовно, реалізовувався б варіант з 

близькими відстанями dmin. Таким чином, можна припустити, що як довгі (dmax) так 

і короткі (dmi) відстані притаманні кожному октаедру MnGa6. На наш погляд, це 

наявне скорочення деяких Мn–Ga міжатомних відстаней може бути викликано 

зміною характеру міжатомної взаємодії в структурі. 

На відміну від атомів Ga кожен атом Мn оточений 8 атомами диспрозію, які 

розташовані на рівних відстанях у вершинах куба і формують координаційний 

поліедр MnDy8 (Рис. 1.27). Ступінь деформації цього координаційного поліедра 

може бути обчислена як: 

 

 (%) = 100/daver [(dMe-Mn- daver.)
2/k]1/2,     (1.2) 

 

де dMe-Mn це Ме–Mn відстань; daver це Мe–Mn середня відстань, k це координаційне 

число для атома Mn.  
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Рис. 1.27. Графіки залежностей міжатомних відстаней (dmin. та dmax) і значень спотворень багатогранників MnGa6 і 

MnDy8. для сполук DyMnxGa3.
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Розраховані значення ступеню спотворення поліедрів MnGa6 і MnDy8 

показані на Рис. 1.27 для кожного сплаву DyMnxGa3 з х < 0,25. Беручи до уваги 

особливості спотворень поліедру MnGa6 при зміни значень відстаней Mn– Ga 

(стрибкоподібне зменшення ступеню його деформації) (Додаток 3:Таблиця 10, Рис 

1.27), для бідних на марганець сплавів DyMnxGa3 можна визначити дві окремі 

сполуки, а саме: I-Dy5Mn1-yGa15 і II-Dy4Mn1-yGa12. 

Слід зазначити, що фазовий склад і кристалічні структури відпалених при 

873 К і 773 К бідних на марганець сплавів, майже однакові (сполуки I-Dy5Mn1-yGa15 

і II-Dy4Mn1-yGa12). На відміну від цього дифрактограми багатих на марганець 

відпалених при 873 К і 773 К сплавів DyMnxGa3 (х > 0,25), відрізняються один від 

одного. Так, дифрактограми сплавів, відпалених при 873 К, індексуються в 

примітивній кубічній ґратці (Рис. 1.25), в той час, як структурі сплавів, відпалених 

при 773 К, притаманна суттєва тетрагональна деформація (Рис. 1.25). Крім того, 

для відпалених при 773 К сплавів DyMnxGa3 (х > 0,25) показано, що період їх ґратки 

змінюється стрибком а об’єм ґратки із збільшенням вмісту марганцю поступово 

збільшується (III-Dy3Mn1-yGa9 і IV-Dy2Mn1-yGa6). В той же час період ґратки 

сплавів, відпалених при 873 К, в цьому діапазоні концентрацій майже не 

змінюється (Рис. 1.26). 

Структурні моделі сполук DyMnxGa3 (х > 0,25), відпалених при 773 K, 

побудовані в просторовій групі P4mm з урахуванням зовнішнього та внутрішнього 

тетрагонального спотворення вихідної кубічної структури типу АuСu3. Слід 

зазначити, що перевірка даної моделі показала добре узгодження розрахункових і 

спостережуваних значень інтенсивності відбиттів. Крім того, добре видно, що 

атоми галію й марганцю суттєво зсунуті від їх фіксованих положень вихідної 

структури типу АuСu3 (Додаток 7:Таблиця 11). 

Моделювання кристалічної структури кожного з багатих на марганець та 

відпалених при 873 К сплавів DyMnxGa3 було проведено в рамках як кубічної 

Pm3m, так і тетрагональної P4mm просторових груп. Відповідні структурні 

розрахунки показують, що найкращі результати отримані у припущенні, що фаза 

IV-Dy2MnGa6 кристалізується в тетрагональної структурі. У той же час, як кубічна 
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модель і модель із дещо внутрішньо-спотвореною тетрагональною ґраткою дають 

хороші результати для сполуки III-Dy3Mn1-yGa9 (Додаток 7:Таблиця 11). 

Значення міжатомних відстаней у кристалічних структурах багатих на 

марганець сплавів DyMnxGa3, наведені в Таблиці 12 Додатку 2, а дані для 

координаційних багатогранників MnGa6 і MnDy8 – на Рис. 1.27. 

Слід зазначити, що включення невеликої кількості атомів марганцю (до  

7 ат.%) суттєве впливає на зміщення оточуючих їх атомів Ga (велике спотворення 

октаедра MnGa6, Рис. 1.27), частково компенсуючи необхідність розширення 

ґратки за рахунок занурених атомів марганцю. При подальшому збільшенні вмісту 

марганцю (до 7 ат.%) спотворення октаедрів MnGa6 зменшується через зсув атомів 

марганцю з їх фіксованих позиції (½ ½ ½). Навпаки, спотворення багатогранників 

MnDy8 із збільшенням вмісту атомів марганцю збільшується, що супроводжується 

тетрагональним спотворенням вихідної кубічної ґратки. 

Таким чином, дослідження кристалічної структури показує, що у даному 

інтервалі концентрацій сплавів DyMnxGa3 (х < 0,45) утворюються чотири окремі 

сполуки, а саме, I-Dy5Mn1-yGa15, II-Dy4Mn1-yGa12, III-Dy3Mn1-yGa9 та 

IV-Dy2Mn1-yGa6. 

 

1.4.2. Магнітні властивості сполук серії DyMnxGa3 

 

Магнітні властивості чотирьох синтезованих сполук вивчені на однофазних 

сплавах, відпалених при 773 К і 873 К. Експериментальні залежності магнітної 

сприйнятливості χ(Т) одержані методом Фарадея в цілому схожі для всіх 

досліджених в інтервалі температур 300–650 К зразків (Рис. 1.28), і всі вони можуть 

бути описані за допомогою модифікованого рівняння Кюрі-Вейса (1.1). 

Щоб визначити значення p і eff/Dy, нами було побудовано температурні 

залежності оберненої магнітної сприйнятливості( - 0)
-1. Як видно з Рис. 1.28, в 

інтервалі 300–650 К ці залежності лінійні. Значення отриманих величин 

парамагнітної температури Кюрі і ефективних магнітних моментів сплавів наведені 
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в Таблиці 1.10 і на Рис. 1.29. Аналіз отриманих результатів для чотирьох 

ідентифікованих сполук DyMnxGa3 показує суттєву залежність eff/Dy від вмісту в 

них Мn, вказуючи, що присутність імплантованого атома марганцю впливає на 

магнітні властивості сплавів (Рис. 1.29). 

 

 

Рис. 1.28. Графіки температурної залежності магнітної сприйнятливості сплавів 

DyMnxGa3 . 

 

Таблиця 1.10 

Магнітні характеристики сплавів DyMnxGa3 

Сполука 

Склад, 

ат. % 
eff/Dy, B p, K 

Mn Dy 773 К 873 К 773 К 873 К 

I-Dy5MnGa15 

1,5 24,6 – 10,10 – 32,2 

3,0 24,2 – 9,31 – 39,6 

4,5 23,9 – 8,55 – 72,6 

II-Dy4MnGa12 6,0 23,5 8,58 8,27 68,1 91,4 

III-Dy3MnGa9 
7,5 23,1 8,96 – 53,0 – 

9,0 22,7 8,77 9,58 60,7 23,3 

IV-Dy2MnGa6 
10,0 22,2 8,53 9,35 68,0 52,2 

11,1 22,0 8,04 9,02 89,2 66,4 
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Рис. 1.29. Залежність ефективного магнітного моменту (а) та парамагнітної 

температури Кюрі (б) від вмісту марганцю в сплавах DyMnxGa3. 

 

Ефективний магнітний момент (eff/Dy) сплавів з малим вмістом марганцю 

(1,5–7 ат.%) поступово зменшується від 10,1B до 8,3B (calc = 10,65 B для Dy+3), 

а позитивна величина p збільшується від 32 К до 91 К (I-Dy5Mn1-yGa15 й 

II-Dy4Mn1-yGa12). 

Варто відзначити, що магнітні властивості відпалених при 873 К сплавів з 

5–12 ат.% Mn відрізняються від магнітних властивостей сполук, відпалених при 

773 К. При цьому можна спостерігати стрибкоподібні зміни ефективного 

магнітного моменту (збільшення eff/Dy) і парамагнітної температури Кюрі 

(зменшення p) при переході від II-Dy4Mn1-yGa12 до III-Dy3Mn1-yGa9 (Рис. 1.29). 

Подальший перехід від III-Dy3Mn1-yGa9 до IV-Dy2Mn1-yGa6 супроводжується 

поступовим зменшенням eff/Dy і ростом p. 
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В цілому, характер зміни магнітних властивостей досліджених сплавів 

(Рис. 1.29) корелює з характеристиками їх кристалічної структури, а саме, із 

фрагментацією області існування сполук DyMnxGa3 (рис. 1.26, 27). 

Для оцінки внеску окремих атомів (марганцю та диспрозію) в магнітний 

момент досліджених сполук, булі зроблені наступні припущення, а саме, ми 

приймали, що ефективний магнітний момент багатокомпонентного сплаву може 

бути визначений як: 

 

𝜇2 = ∑ 𝑐𝑖𝑖 𝜇𝑖
2,      (1.3) 

 

де ci, μі – концентрація і магнітний момент і-го компонента. 

Тоді, якщо припустити, що магнітний момент атома диспрозію дорівнює 

10,65B, то для всіх досліджених сплавів можна оцінити магнітний момент на атом 

Mn (Рис. 1.30). Природно, що розрахунок, проведений в такому припущенні не 

може дати точне значення Mn. Тим не менш, на наш погляд, отримана залежність 

величини Mn правильно відображає зміну магнітного моменту на атомі марганцю 

від вмісту марганцю в сплавах DyMnxGa3. 

 

 

Рис. 1.30. Графіки залежності ефективного магнітного моменту на атом марганцю 

від його вмісту в сплавах DyMnxGa3 
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Аналіз міжатомних відстаней, розрахованих з урахуванням ступеня 

спотворення багатогранників MnGa6 і MnDy8, та магнітних характеристик сплавів 

DyMnxGa3 (Рис. 1.27 та Рис. 1.29) показує, що: 

• Міжатомні відстані Mn–Ga для сполук I-Dy5Mn1-yGa15  й II-Dy4Mn1-yGa12 

(x < 0.25) дещо змінюються, що приводить лише до незначної зміни 

ступеню спотворення октаедрів MnGa6. Крім цього, для даного інтервалу 

концентрацій спостерігається кореляція між значеннями величин Mn 

та dmin. 

• Значення міжатомних відстаней Mn–Ga (ступінь спотворення октаедрів 

MnGa6) та магнітного моменту поетапно змінюються при переході від 

II-Dy4Mn1-yGa12 до III-Dy3Mn1-yGa9 фаз, відпалених при 873 К. При цьому 

значення dmax та dmin збігаються за рахунок значного скорочення ступеня 

спотворення октаедра MnGa6. Аналогічний стрибок у збільшенні 

найкоротшої відстані Mn–Ga притаманній переходу II-Dy4Mn1-yGa12 → 

III-Dy3Mn1-yGa9 для сплавів, відпалених при 773 К. Цей стрибок 

супроводжується стрімким зменшенням значення Mn. Однак ці зміни 

значно слабкіші для сплавів, відпалених при 773 К. 

• Тенденція до зближення dmax та dmin для відстаней Mn–Ga (зниження 

ступеня спотворення октаедра MnGa6) спостерігається для сполук III-

Dy3Mn1-yGa9 та IV-Dy2Mn1-yGa6 (х > 0,25), відпалених при 873 К. Для 

сполук, відпалених при 773 К, конфігурація октаедра MnGa6 залишається 

незмінною, а значення Mn змінюється дуже слабо. 

• Ступінь спотворення багатогранника MnDy8 залишається рівною нулю 

при збільшенні вмісту марганцю до складу сполуки III-Dy3Mn1-yGa9 у 

відпалених при 873 К сплавах або до складу сполуки II-Dy4Mn1-yGa12 для 

сплавів, відпалених при 773 К. Потім ця величина стрибком зростає. 

• Для всіх досліджених сплавів DyMnxGa3 міжатомні відстані Mn–Ga є 

коротші ніж сума їх атомних радіусів (0,276 нм), і навпаки, міжатомні 

відстані Mn–Dy більше сум їх атомних радіусів (0,315 нм). 



100 

Як можна бачити, структура і магнітні властивості сполук DyMnxGa3 

корелюють один з одним. При цьому наявні три регіони з істотно різними 

значеннями магнітного моменту на атом марганцю Mn (Рис. 1.30: області a-, b- і c).  

Найбільше (а-область) і найменше (c-область) значення Mn притаманні 

фазам, відпаленим при 873 К. А саме, обидві кубічні фази I-Dy5Mn1-yGa15 й 

II-Dy4Mn1-yGa12 з високим ступенем спотворення октаедрів MnGa6 (10–13%) 

характеризуються найбільшим значенням Mn ( 5,6B), у той час як обом 

тетрагональним фазам III-Dy3Mn1-yGa9 й IV-Dy2Mn1-yGa6 з найменшим ступенем 

спотворення октаедрів MnGa6 (2–6%) притаманне найменше значення Mn ( 3,1B). 

Тетрагональні фази III-Dy3Mn1-yGa9 й IV-Dy2Mn1-yGa6, відпалені при 773 К, 

демонструють проміжне значення Mn ( 3,9 B, b-область). 

Відомо, що через збільшення в сполуці кількості неспарених 3d-електронів, 

розраховані значення магнітних моментів іонів марганцю (Mn) зміняються як: 0B 

(Mn7+ іон) < 1,73B (Mn6+) < 3,87B (Mn4+) < 4,90B (Mn3+) < 5,92B (Mn2+). Тому, 

напевно, атоми марганцю, занурені в кристалічні структури фаз I-Dy5Mn1-yGa15 й 

II-Dy4Mn1-yGa12, мають найменшій ступінь окиснення серед всіх сполук DyMnxGa3. 

З тієї ж причини марганець у фазах III-Dy3MnGa9 й IV-Dy2MnGa6, відпалених при 

873 К, має більш високій ступень окислення. Нарешті, фази III-Dy3Mn1-yGa9 й 

IV-Dy2Mn1-yGa6, відпалені при 773 К, показують проміжний ступінь окиснення. 

Оскільки збільшення ступеня окиснення атому марганцю супроводжується 

зменшенням його атомного розміру (від 0,13 нм для нейтрального атому Mn до 

0,04 нм для іону Mn7+), то можна припустити, що стрибкоподібний характер 

зменшення значень Mn для фаз DyMnxGa3 (Рис. 1.29) пов’язаний і зі зменшенням 

розміру атома марганцю. 

Завдяки взаємодії Мn–Ga, включення атомів марганцю в структуру веде до 

істотного зсуву оточуючих атомів Ga, що протидіє локальному розширенню 

структури. Ступінь спотворення октаедрів MnGa6 при цьому обумовлений 

розмірами іонів Mn. Великі за розміром атоми Mn з низьким ступенем окиснення 

викликають значне спотворення октаедрів MnGa6 (фази I-Dy5Mn1-yGa15 й 
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II-Dy4Mn1-yGa12) і, у свою чергу, збільшення розмірів ґратки. В той час як невеликі 

за розміром атоми Mn з низьким ступенем окиснення викликають мале 

спотворення октаедрів MnGa6 і мали зміни у значеннях об’єму V, незважаючи на 

наявність більшої кількості занурених в структуру атомів (фази III-Dy3Mn1-yGa9 й 

IV-Dy2Mn1-yGa6). Очевидно, що збільшення розміру атомів марганцю вимагає 

розширення октаедрів MnGa6. Але, у свою чергу, це спричинює стиснення сусідніх 

вакантних октаедрів і, як наслідок, спотворення кубічної решітки в цілому. 

Таким чином, занурення атомів Mn в кристалічну структуру сполуки DyGa3 

викликає збурення в найближчому атомному середовищі. Через взаємодію Мn–Ga 

частина електронів від атомів марганцю передається до їх сусідів або у валентну 

зону, що приводить до зсуву атомних рівнів марганцю. Беручи до уваги відомий 

факт, що для сполуки Gd2MnGa6 наявна сильна спін-орбітальна взаємодія та 

локалізація 3d-станів марганцю поблизу рівня Фермі, це перенесення електронів з 

атомів Mn не є складним. Тобто, на наш погляд, саме зміна ступеня окиснення 

атомів Mn і визначає магнітні властивості досліджених сполук DyMnxGa3. 

 

1.4.3. Аналіз рентгенівських фотоемісійних спектрів сполук серії DyMnxGa3. 

 

Для того, щоб перевірити наші припущення про різний валентний стан атомів 

марганцю в кристалічних структурах DyMnxGa3, нами було досліджено РФЕ 

спектри сполук, існуючих в різних концентраційних областях [13]. 

РФЕ спектри двох відпалених при 873 К сплавів DyMnxGa3 із різними вмістом 

марганцю (3 і 9 ат.%) були виміряні в широкому діапазоні енергій від 0 еВ до 1200 

еВ. Енергії зв’язку були нормовані по відношенню до рівня Фермі 

(EF = 0 еВ). Отримані експериментально значення інтенсивностей і енергій зв'язку 

піків наведені в Таблиці 1.10.  

На отриманих РФЕ спектрах сполук чітко видно гострі вузькі піки в області 

остовних рівнів, які належать до Ga 2p та Ga 3p а також широкий Мn 2р пік. 

Абсолютне (Shift, еВ) та відносне (Shift, %) відхилення експериментально 
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одержаного значення енергії зв’язку від еталонного значення для атомів металу 

(Elit. еВ) були розраховані наступним чином: 

 

Shift (eВ) = Eexp. –Elit.; 

Shift (%) = 100[(Eexp. – Elit)/Elit]. 

 

Було показано, що значне (до 4 еВ) зміщення піків у бік великих енергій 

притаманне пікам Мn 2р і Мn 3p (Таблиця 1.11, Рис. 1.31). Навпаки, усі піки атомів 

галію в тій чи іншій мірі зміщені в бік менших енергій (до 1,5 еВ). Крім того, значні 

відхилення енергії спостерігаються для 3p станів Mn і 3d станів Ga, розташованих 

в субвалентній зоні. 

 

 
Рис. 1.31. Фрагменти РФЕ спектрів субвалентної та валентної зон для фаз 

I-Dy5Mn1-yGa15 із 3 at. % Mn (a) та III-Dy3Mn1-yGa12 із 9 at. % Mn (б).
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Таблиця 1.11  

 Енергії зв’язку (еВ) відпалених при 873 K сполук DyMnxGa3, які містять 3 та 9 ат. % Mn. 

Характеристика 

піку 
Елемент Рівень 

BElit.
1), 

еВ 

I-Dy5Mn1-yGa15 із 3 ат.% Mn III-Dy3Mn1-yGa12 із 9 aт.% Mn 

I/I0 BEexp., 

еВ 

Shift, 

еВ 

Shift, 

% 

I/I0 BEexp., 

еВ 

Shift, 

еВ 

Shift, 

% 

Остовні рівні 

вузький Ga 2p1/2 1143 49 1143,1 0,1 0 40 1143,0 0 0 

вузький Ga 2p3/2 1116 100 1116,0 0 0 100 1115,9 –0,1 0 

подвійний 
Mn 2p3/2 638,8 4 

5 

640,2 1,4 0,2 7 641,4 2,6 0,4 

Mn 2p3/2 638,8 639,0 0,2 0 15 638,6 –0,2 0 

вузький Dy 4s 416 87 417,2 1,2 0,2 53 417,2 1,2 0,2 

широкий 

Ga 3s 161 

26 156,9 –0,3 –0,1 52 156,6 –0,6 –0,3 Dy 4d3/2 156,2 

Dy 4d5/2 156,2 

подвійний 
Ga 3p1/2 108 10 106,5 –1,5 –1,3 7 106,1 –1,9 –1,7 

Ga 3p3/2 103,5 16 103,0 –0,5 –0,4 13 102,8 –0,7 –0,6 

Субвалентна зона 

широкий 
Mn 3p1/2 47,4 

– – – – 9 51,7 4,3 9,0 
Mn 3p3/2 47,4 

широкий 

Ga 4s 18,4 

9 17,2 –1,2 –6,5 6 16,9 –1,5 –8,1 Ga 3d3/2 18,4 

Ga 3d5/2 18,4 
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Продовження Таблиці 1.11 

 

Характеристика 

піку 
Елемент Рівень 

BElit,
1), 

еВ 

I–Dy5Mn1–yGa15 із 3 ат,% Mn III–Dy3Mn1–yGa12 із 9 aт,% Mn 

I/I0 BEexp,, 

еВ 

Shift, 

еВ 

Shift, 

% 

I/I0 BEexp,, 

еВ 

Shift, 

еВ 

Shift, % 

Валентна зона 

широкий 

Dy 4f5/2 4 

5 7,2 3,5 – 17 7,6 3,6 – 

Dy 4f7/2 4 

Mn 3d3/2 4 

Mn 3d5/2 4 

Ga 4p1/2 1 

Ga 4p3/2 1 
1) Дані взяті із:  http://srdata.nist.gov/xps/EnergyTypeValSrch.aspx and JEOL SpecSurf (Version 1.7.2.15) data base

http://srdata.nist.gov/xps/EnergyTypeValSrch.aspx
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Відомо, що хімічний зсув (значення Shift в Таблиці 1.11) будь-якого елементу 

залежить від ступеня окиснення цього елемента в досліджуваній сполуці, тобто, 

зумовлений перерозподілом електронної густини між даним атомом та його 

сусідами. У нашому випадку хімічний зсув визначає перерозподіл електронної 

густини, який має місце при зміні вмісту марганцю в сплаві. 

Таким чином, ступінь окиснення Mn при його розчиненні в сполуці DyGa3 і 

формуванні твердого розчину DyMnxGa3 поступово збільшується (Таблиця 1.11). 

Можливо, ступінь окиснення Dy також певною мірою збільшується. Збільшення 

ступеня окиснення атомів марганцю супроводжується зсувом його внутрішніх 

електронів до атомів галію і їх подальшою міграцією до валентної зони. Тобто, 

можна сказати, що у твердому розчині DyMnxGa3 атоми Мn є донорами електронів, 

а атоми Ga – їх акцепторами. 

Валентна зона, що розповсюджується до 13 еВ, формується 4f-станами Dy, 

4p-станами Ga і 3d-станами Mn і не має чітко виражених піків (рис. 1.30). Крім того, 

інтенсивність всієї валентної зони для фази III-Dy3Mn1-yGa12 (з 9 ат.% Mn), в три 

рази вище, ніж для фази I-Dy5Mn1-yGa15 (з 3 ат.% Mn). 

Використовуючи результати визначення кристалічної структури сплавів за 

комплексом програм MStudio MindLab 7.0 у LMTO PLW наближенні розраховані 

значення електронної густини та значень енергії на рівні Фермі для деяких сполук 

DyMnxGa3 (Рис. 1.32, 1.33).  

Оскільки одним з основних завдань фізичного матеріалознавства є 

встановлення кореляцій між елементним складом, кристалічною структурою та 

фізичними характеристиками матеріалів, безперечно цікавим є дослідження 

структурних особливостей та фізичних властивостей серій інтерметалічних сполук, 

що утворюються в потрійних системах галію та відбуваються із зміною їх складу 

квазінеперервно. Ретельно досліджені в даній роботі кристалічні структури серій 

сполук походять від базових інтерметалідів структурних типів AuCu3 (серія 

DyMnxGa3) та BaAl4 (серії YCuxGa4-x-, DyCuxGa4-x- та GdAlxGa4-x-) і 

характеризуються поступовою зміною магнітних характеристик фаз певної серії, 
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обумовлених структурними перетвореннями, що відбуваються при незначній 

варіації складу сполук. 

 

 
Рис. 1.32. Розраховані значення густини електронних станів для подвійної 

сполуки DyGa3 (а) та потрійних сполук I-Dy5Mn1-yGa15 (б), III-Dy3Mn1-yGa12 (в) 

та IV-Dy4Mn1-yGa12 (г). 

 

 
Рис. 1.33. Графік залежності енергії на рівні Фермі від вмісту марганцю в 

сплаві DyMnxGa3. 
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Так, інтерметаліди серії DyMnxGa3 утворюються при частковому зануренні 

атомів марганцю в октаедричну пору структури типу AuCu3, яке веде як до 

зовнішньої, так і до внутрішньої деформації вихідної кубічної ґратки. При цьому, 

наявність додаткових атомів марганцю, як було показано нами, впливає на магнітні 

властивості сполук даної серії. Повного упорядкування атомів компонентів в 

сполуках дослідженої серії DyMnxGa3 не досягається, проте в ряді інших систем 

галію реалізуються сполуки РЗМ4MеGa12 структурного типу Y4PdGa12, в яких 

атоми перехідного металу Ме заповнюють чверть октаедричних пор вихідної 

структури РЗМGa3 [102]. Повністю впорядкованими є структури сполук з залізом 

РЗМ4FeGa12 (РЗМ = Y, Tb−Er) [103–105]. Зазначена будова кристалічної структури 

має визначальний вплив на фізичні властивості таких сполук. Показано, що 

сполуки Er4PtGa12 та Ho4PtGa12 характеризуються надзвичайно високими 

значеннями магнітоопору – 220% та 900%, відповідно [106], а фаза Y4FeGa12 є 

слабким феромагнетиком з температурою упорядкування 36 К [107]. 

До частково впорядкованих сполук на базі структури типу AuCu3 можна 

віднести фазу Y4MnxGa12−yGey (x = 0,74−1,00, y = 0−4,0), в якій ступінь зайнятості 

октаедричних пор атомами Mn змінюється залежно від вмісту в сполуці атомів 

Ge (y) [108]. Показано, що при y = 4,0 октаедричні пори майже повністю зайняті 

марганцем (х = 0,95), а фаза є парамагнітною. Однак, при менших концентраціях 

Ge (y = 1,0), заповнення позиції Mn зменшується до x = 0,90, і сполука стає сильним 

феромагнетиком з температурою Кюрі ТС = 223 К [108]. 

Зважаючи на зазначений суттєвий вплив часткового заміщення атомів 

компонентів на магнітні властивості впорядкованих сполук типу Y4PdGa12, 

особливий інтерес представляло проведене в дані роботі дослідження структурних 

особливостей, фізичних властивостей та встановлення змін електронної структури, 

які відбуваються при частковому занурення атомів марганцю в структуру типу 

AuCu3 з утворенням квазінеперервної серії сполук DyMnxGa3. 
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Висновки по розділу 1 

 

1. 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.  

2. Досліджено вплив на механічні характеристики інтерметаліду Ni3Al 

легування його галієм (до 12,5 ат.%). Встановлено, що додавання 2,5 ат.% галію 

збільшує міцність на стиснення сплаву Ni3(Al,Ga) до 1,85 ГПа, що складає 51% 

зростання й робить цей сплав перспективним для створення на його основі 

матеріалу для авіаційної промисловості. 

3. 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. 

4. 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.  

5. Показано, 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 = (10,7711,24)B є вищими за значення 

магнітного моменту для іону Dy3+  = 10,65B. 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-. 
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6. 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 зовнішньої та 

внутрішньої деформації вихідної кубічної структури і супроводжується зміною 

ступеня окиснення атомів Mn, що й визначає магнітні властивості досліджених 

сполук. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕХАНОХІМІЧНИЙ СИНТЕЗ НАНОПОРОШКІВ КАРБІДІВ  

d-МЕТАЛІВ 

 

2.1. Механохімічний синтез як ефективний метод одержання сучасних 

нанокомпозиційних матеріалів 

 

2.1.1. Особливості характеру взаємодії компонентів при механохімічному 

синтезі 

 

Термін «механохімія» вперше був введений В. Оствальдом у 1891 р. в 

«Підручнику загальної хімії», в якому розглядалися різні види стимуляції хімічних 

процесів. Зараз цей термін частіше за все використовують при дослідженні 

твердофазних процесів та реакцій, ініційованих механічною взаємодією, або 

процесів за участю реагентів, які пройшли попередню механохімічну (МХ) 

обробку.  

Одним із піонерів механохімії прийнято вважати американського хіміка 

М. Керрі-Лі, який на прикладі розпаду галогенідів срібла вперше встановив 

специфіку та відмінності механохімічних та термічних процесів [109]. Не менше 

підстав вважати засновником механохімії і М. Фарадея, який досліджував 

прискорення дегідратації при механічній дії на кристалогідрати. Але й в теперішній 

час інтерес до досліджень в області механохімії висок завдяки тому, що метод 

механохімічного синтезу (МХС) є доволі простою та ефективною методикою 

одержання широкого класу сполук та сучасних нанокомпозиційних матеріалів 

(НКМ) [110–116]. Сьогодні вчені концентрують свої зусилля не лише на з’ясуванні 

технологічних особливостей процесу МХС та його фундаментальних основ, але й 

на встановленні галузей потенціального застосуванні матеріалів, одержаних в 

результаті застосування цього методу синтезу.  
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Відомо, що за звичайних умов одним з параметрів, що визначає рухливість 

атомів в металах та сплавах є температура, підвищення якої веде до підвищення 

дифузійної рухливості атомів. Серед інших способів підвищення швидкості 

дифузійних процесів слід відмітити опромінення, яке веде до збільшення кількості 

точкових дефектів [117, 118], фазові (мартенситні) перетворення [119–122] і 

пластичну деформацію речовини [123–126], за рахунок якої дифузійна рухливість 

атомів може зростати на кілька порядків [122, 126–128]. Водночас процеси, що 

протікають при МХС відбуваються при кімнатних температурах, за яких 

перерозподіл атомів компонентів за механізмом нормальної дифузії відсутній. Ці 

процеси ініціюються не термічним збудженням, а механічною дією устаткування 

реактору (планетарного млина) на дослідну речовину, та належать до 

нерівноважних фазових перетворень. Оскільки будь-яка механічна дія викликає 

інтенсивну холодну пластичну деформацію речовини з виникненням в ній 

додаткових точкових або лінійних дефектів, то за рахунок процесу деформаційно-

індукованого масопереносу створюються умови для транспорту атомів на відстані, 

набагато більші за міжатомні, навіть при кімнатних температурах. 

При характерних для МХС низьких температурах інтенсивна деформаційна 

дія на речовину з боку устаткування реактору супроводжується передачею їй 

великої кількості енергії, в результаті чого формуються особливі локально 

неоднорідні стани, які зумовлені насиченням речовини дефектами та високими 

напруженнями на малих субмікро- та наномасштабних елементах структури. 

Створення в речовині сукупності зазначених локальних напружених станів 

викликає протікання двох процесів, а саме, бездифузійного колективного зсуву 

атомів і процесу аномальної низькотемпературної дифузії невпорядкованого 

переміщенням атомів на відстані, значно більші за міжатомні [123–125, 129–131]. 

Оскільки механічна обробка речовини в планетрному млині під час МХС має 

суто імпульсний характер, то описані віще механічні процеси (як і описані нижче 

хімічні процеси) відбуваються не протягом всього часу перебування речовини в 
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апараті розмелювання, а лише в момент удару і в період релаксації поля напружень, 

яке в залежності від умов синтезу відбувається по різних каналах [132].  

 

2.1.2. Особливості хімічних процесів при МХС 

 

Проведення механічної активації в планетарних млинах – найбільш 

поширена операція в механохімії, що зумовлене, безперечно, відносною простотою 

експерименту. Саме тому, і механіка, і фізика процесів, що відбуваються при 

розмелюванні, залишаються предметом різноманітних досліджень, більша частина 

яких присвячена оптимізації стадії подрібнення з метою одержання максимальної 

реакційної поверхні твердої речовини при мінімальних затратах енергії. 

В основі досліджень хімічних процесів, що відбуваються під час 

механохімічної активації, лежать два вже зазначених принципи: імпульсний 

характер процесу (процес виникнення поля напружень та його релаксація [126, 

134–137]) та локальний характер механічної дії на речовину (при механічній 

обробці поле напружень виникає не в усьому об’ємі твердої частинки, а тільки в 

зоні її контакту з іншою частинкою [134, 135]). Метою таких досліджень є 

визначення розмірів області, в якій виникає поле напружень під час механічної дії, 

часу і форми існування цієї області (наприклад, у вигляді стрибка тиску [138, 139]), 

а також визначення каналів релаксації поля напружень. Загалом, релаксація поля 

напружень може вести до росту локальної температури, до утворення нових 

метастабільних фаз, до проходження в речовині поліморфних перетворень, до 

утворення структурних дефектів, до виникнення нової активної поверхні, т.і.) [140, 

141].  

Доля кожного з зазначених каналів релаксації залежить від умов та величини 

механічного навантаження (швидкості навантаження та величини підведеної 

енергії), фізичних властивостей речовини, що оброблюється, температури обробки, 

тощо. Іноді канал релаксації може змінюватися по ходу процесу. Так, збільшення 

швидкості росту магістральної тріщини при МХ руйнуванні кристалів солей 

кисневих кислот супроводжується зміною механізму на вістрі тріщини, а саме, 
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термічний розпад змінюється на механохімічний [142–145]. Зміна розмірів 

частинок, які механічно обробляються, супроводжується переходом від їх 

подрібнення до процесу пластичної деформації [146, 147]. Подрібнення речовини 

при МХ обробці при мінімальних затратах енергії веде до одержання максимальної 

реакційної поверхні порошку, що у сукупності із накопиченням енергії у вигляді 

дефектів дозволяє знизити енергію активації подальшого хімічного перетворення. 

Зазвичай відрізняють два типи процесу механічної активації. При протіканні 

процесу першого типу сукупній час механічної дії, формування поля напружень і 

його релаксації більше часу хімічної реакції (механохімічний процес). При 

протіканні процесу другого типу, навпаки, час механічної дії і формування поля 

напружень менше часу хімічної реакції, або взагалі, ці процеси рознесені в часі 

(процес механічної активації).  

При механічній активації за рахунок пластичної деформації речовини, що 

МХ оброблюється, накопичена енергія зазвичай втрачається на утворення в 

активованих кристалах дефектів: лінійних дефектів – дислокацій, атомних і іонних 

вакансій, тощо. Крім того, суттєва деформація кристалічної ґратки вихідної 

речовини може привести до руйнування міжатомних зв’язків.  

За рахунок додаткової теплоти, що виділяється при релаксації поля 

напружень, а також при сприянні сформованої розвинутої поверхні та створених 

додаткових структурних дефектів, МХ обробка однокомпонентної або однофазної 

речовини може привести до її поліморфного перетворення. Якщо ж МХ обробці 

піддають багатокомпонентну суміш, то продуктом твердофазних механохімічних 

реакцій між вихідними компонентами (механічного легування або сплавлення) 

можуть бути пересичені тверді розчини, а також стабільні або метастабільні 

неорганічні сполуки [149–154].  

Твердофазний МХС може здійснюватися також й за дифузійним механізмом, 

але на відміну від процесу нормальної дифузії він відбувається з аномально 

високими значеннями коефіцієнтів дифузії атомів компонентів. Цей від дифузії 

отримав назву «деформаційне атомне перемішування» або «балістична дифузія». 

Його механізм суттєво відрізняється від механізму звичайної дифузії, що 
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визначається градієнтами концентрацій компонентів. Єдиної думки про механізм 

деформаційного атомного перемішування досі немає. Припускають лише, що 

дифузія при МХ синтезі здійснюється або по міжвузловим позиціям в ґратці [155], 

або, що каналами цієї дифузії виступають дислокації, кількість яких при МХ 

обробці постійно зростає [156].  

Охарактеризовані вище фактори, що впливають на формування поля 

напружень, а також основні шляхи їх релаксації, схематично зображені на Рис. 2.1. 

При цьому, ліва частина схеми візуалізує процеси подрібнення, а права частина – 

процеси механічної активації. 

 

 

Рис. 2.1. Схематичне зображення факторів формування полів напружень, які 

виникають при механохімічній обробці речовини  

та основних шляхів релаксації цих полів. 
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Таким чином, проведений ретроспективний огляд процесів, які реалізуються 

при механохімічній обробці речовини, та механізмів, що регулюють зазначені 

процесі, показав перспективність використання МХ методу для 

низькотемпературного синтезу фаз, що зазвичай утворюються при дуже високих 

температурах. Наприклад, для синтезу фаз, що містять вуглець.  

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 (ВНТ), яким через особливу комбінацію їх розміру, 

геометрії та кристалічної структури притаманні унікальні механічні властивості 

[157–159], на сьогодні є перспективним наповнювачем для створення на їх основі 

нових матеріалів з покращеними механічними, термічними, магнітними 

характеристиками. Проте, 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 аморфізуються та рівномірно розподіляються по 

об’єму речовини [160–164]. 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. 

Зважаючи на представлені вище наявні літературні дані, в роботі було 

заплановано провести серію експериментів з МХ синтезу в високоенергетичному 
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планетарному млині двокомпонентних твердих розчинів та карбідів перехідних d-

металів з використанням вуглецевих нанотрубок в якості вуглецевої компоненти 

шихти. На основі аналізу та узагальнення отриманих експериментальних даних 

виявити механізм формування карбідів перехідних металів в процесі МХС. 

 

2.2. Дослідження характеру взаємодії компонентів в подвійних системах 

метал-ВНТ 

 

2.2.1. Механохімічний синтез матеріалів та методи їх досліджень 

 

З метою проведення подальшої МХ обробки готували необхідного шихту 

складу, що містить вихідні метали та багатошарові вуглецеві нанотрубки. Задіяні 

перехідні d метали докладно охарактеризовані в Таблиці 2.1 (чистота металів не 

гірше 99,95 ваг.%). Якщо це було можливо, для синтезу матеріалів 

використовували дисперсні порошки металів, електронно-мікроскопічні 

зображення яких (на прикладі зображень порошків заліза та міді, Рис. 2.2, а, б) 

демонструють відсутність злиплих агломератів та рівномірність розподілу 

частинок металу за розміром. 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 (Таблиці 2.1). 

 

 

Рис. 2.2. Мікрофотографії використаних порошків заліза (розмір частинок 200 

мкм) (а) та міді (60 мкм) (б).
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Таблиця 2.1 

Кристалографічні дані фаз в продуктах синтезу шихти Ме-ВНТ, що оброблялася в млині 60 хв. 

Ме 
Вихідний матеріал 

шихти 

Тип 

структури 

Періоди ґратки, нм 

RB 

Розрахований 

вміст ВНТ, 

ат. % 

Продукти синтезу 

після 60 хв обробки 

Вихідні метали 

а с а с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3d 

Ti Порошок,  

90-125 мкм 

Mg 0,2954(2) 0,4685(3) 0,2951(2) 0,4686(2) 0,112 ? 

V Стружка,  

< 200 мкм 
-Fe 0,3027(3) – 0,3030(3) – 0,029 16(2) 

Fe Порошок, 

 < 200 мкм 
-Fe 0,2866(2) – 0,28665(4) – 0,0029 9(2) 

Co Порошок, 

< 80 мкм 

Mg 0,2508(2) 0,4076(8) 0,2507(2) 0,40695(4) 0,110 ? 

Ni Порошок,  

< 80 мкм 

Cu 0,35225(2) – 0,3524(1) – 0,012 5(1) 

Cu Порошок,  

< 60 мкм 

Cu 0,3638(2) – 0,36149(3) – 0,024 2(1) 

4d 

Y Шматочки Mg 0,3641(2) 0,5747(5) 0,36474(3) 0,57306(4) 0,092 ? 

Zr Стружка,  

< 200 мкм 

Mg 0,3239(2) 0,5148(2) 0,3232(1) 0,5147(1) 0,098 ? 

Nb Порошок,  

< 40 мкм 
-Fe 0,33043(2) – 0,3300(1) – 0,013 10(2) 
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Продовження Таблиці 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
Mo Порошок, < 40 

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

 

5d 

Hf Шматочки Mg 0,3190(4) 0,5044(5) 0,3196(2) 0,5051(1) 0,086 ? 

Ta Стружка,  

< 200 мкм 
-Fe 0,331092) – 0,33013(3) – 0,025 4(1) 

W Порошок,  

< 40 мкм 
-Fe 0,3168(3) – 0,31652(3) – – 3(1) 
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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. В якості каталізатора для отримання ВНТ 

використовували оксиди Al2O3, MoO3 та Fe2O3. Джерелом вуглецю слугував 

пропілен, отриманий дегідрацією ізопропілового спирту [165]. 

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. ПEM зображення вуглецевих 

нанотрубок наведено на Рис. 2.3. 

 

 

Рис. 2.3. ПEM зображення багатошарових вуглецевих нанотрубок. 

 

На Рис. 2.3 можна спостерігати присутність агломератів з нанотрубок, що є 

притаманним для цього матеріалу та становить технологічні труднощі в процесі 

виготовлення композицій з рівномірним розподілом ВНТ за традиційними 

методами порошкової металургії.  

Підготовлену вихідну шихту поміщали у стакани із нержавіючої сталі 

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

високоенергетичному планетарному млині при швидкості обертання 1480 об/хв з 

використанням стальних кульок (11 штук діаметром 15 мм, масове співвідношення 
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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 (див. Розділ 1, п.1.1).  

На основі результатів рентгенівських досліджень для кожного експерименту 

МХС будували кінетичну криву наявних фазових перетворень. Така крива 

перетворень, що відбуваються при синтезі карбіду TiC, наведена на Рис. 2.4. 

 

 

Рис. 2.4. Типова кінетична крива, яка візуалізує процес фазових перетворень при 

МХ обробці шихти Ti–ВНТ еквіатомного складу. 

 

Для визначення параметрів реальної структури синтезованих фаз було 

використано методи апроксимації та Вільямсона-Хола [166]. При цьому, розміри 

кристалітів та значення деформації кристалічної ґратки оцінювали за уширенням 

відповідних дифракційних піків (більш докладно про це йдеться в Додатку 2). 

Метод скануючої електронної мікроскопії було використано як для отримання 

зображень мікроструктури досліджуваних продуктів синтезу, так і для визначення 

елементного складу фазових складових проб. Дослідження проведені або на 

скануючому мікроскопі JAMP-9500F виробництва JEOL при робочій напрузі 10 кВ, 
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або на скануючому мікроскопі ZEISS EVO 50XVP виробництва ZEISS при робочій 

напрузі 15 кВ. Обидва прилади оснащені приставками, які дозволяють проводити 

дослідження елементного складу (включаючи легкі елементи) проб методом 

рентгеноспректрального мікроаналізу. 

В деяких випадках детальний аналіз мікроструктури зразків проводили за 

допомогою просвічуючої (трансмісійної) електронної мікроскопії.  

 

2.2.2. Механохімічний синтез пересичених твердих розчинів на основі  

d- металів 

 

При дослідженні кінетики карбідоутворення в системах, що містять перехідні 

d-метали, перш за все представляло інтерес виявити зміни, які зазнають вихідні 

метали при їх взаємодії з вуглецевими нанотрубками в процесі механохімічного 

легування. Для цього методом рентгенівської дифракції ретельно були досліджені 

тестові зразки, відібрані після 60–90 хв обробки вихідної шихти в 

високоенергетичному планетарному млині. 

Як показало рентгенівське дослідження, зовнішній вигляд дифрактограм, що 

було отримано від продуктів синтезу на початкових стадіях розмелювання, 

відповідає вигляду дифрактограм вихідних металів. Так, на Рис. 2.5, 2.6 наведені 

дифрактограми тестових зразків для яких метали є основними представниками 

структурних типів, в яких кристалізуються досліджені нами метали, а саме, МХ 

оброблена суміш Fe–BHT (структура типу -Fe), Cu–BHT (Cu) та Zr–BHT (Mg). 

Слід зазначити, що за даними рентгенівського фазового аналізу значення 

розрахованих періодів ґраток фаз в Ме–ВНТ сумішах після 60 хв обробки 

практично відповідають таким, що притаманні вихідним металам (Таблиця 2.1). 

Проведені структурні розрахунки отриманих після 60 хв обробки продуктів 

синтезу показали, що для кубічних фаз найкращій збіг між експериментальними та 

розрахованими значеннями інтенсивностей відбиттів (коефіцієнт розбіжності RB 

менше 0,03, Таблиця 2.1) можна досягнути для моделей, в яких атоми вуглецю 
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занурюються в октаедричні пори структур типу Cu та -Fe із одночасним 

утворенням вакансій в правильних системах точок, зайнятих атомами металів. 

 

 

Рис. 2.5 Дифрактограми продуктів синтезу шихти Fe–BHT та Cu–BHT після 60 хв 

обробки в планетарному млині, випромінювання CoK. 

 

 

Рис. 2.6. Дифрактограма продукту синтезу шихти Zr–BHT після 60 хв обробки в 

планетарному млині, випромінювання CuK. 

 

Конкретніше, для ГЦК металів запропонована наступна модель: просторова 

група Fm3m, Me в 4(а) 0 0 0; С в 4(b) 0,5 0,5 0,5 (коефіцієнт заповнення позиції 4(a) 

дещо менший за 1, а позиція 4(b) лише частково заповнена атомами вуглецю). Для 

ОЦК металів запропонована модель: просторова група Im3m, Me в 2(а) 0 0 0; 

С в 2 6(b) 0,5 0 0. Аналогічно із ГЦК структурами, коефіцієнт заповнення позиції 

2(a) дещо менший за 1, а позиція 6(b) лише частково заповнена атомами вуглецю. 
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Таким чином, досліджені проби кубічних фаз являють собою тверді розчини МеСx 

занурення вуглецю в дефектну ґратку відповідного метала. Проекції двох типових 

структур кубічних твердих розчинів CuCx та FeCx зображені на Рис. 2.7, а 

розрахована кількість вуглецю, який занурюється в октаедричні пори структур, 

наведено в Таблиці 2.1 

Що стосується кристалічних структур фаз з гексагональною структурою, які 

існують в продуктах синтезу, то розрахунки в структурному типі Mg до 

задовільного результату не привели навіть при врахуванні наявної складної 

комбінованої текстури із орієнтацією вздовж напрямків (002) та (010) (коефіцієнт 

розбіжності RB був більшим за 0.09, Таблиця 2.1). Тому було висловлено 

припущення, що характерним для цих металів є внутрішня деформація 

кристалічної ґратки типу Mg. Подальші розрахунки проводили в рамках 

орторомбічної ґратки із aromb = ahex, 𝑏𝑟𝑜𝑚𝑏 = 𝑎ℎ𝑒𝑥√3, cromb = chex, просторова група 

Cmcm: Me в 4(c) 0 y 0.25 з y = 0,33; C в 4(a) 0 0 0. Аналогічно із кубічними 

структурами коефіцієнт заповнення позиції 4(с) дещо менший за 1, а позиція 4(а) 

лише частково заповнена атомами вуглецю. Значення кристалографічних 

характеристик досліджених фаз та фактору розбіжності RB, отриманому із 

врахуванням комбінованої текстури, наведені в Таблиці 2.2. 

 

Таблиця 2.2 

Кристалографічні характеристики твердих розчинів занурення на основі 

гексагональних металів 

Me 

Періоди ґратки, нм 

z RB 

Розрах. 

вміст 

ВНТ, 

ат.% 

Структура типу Mg Структура типу ZrCx 

a c a b c 

Ti 0,2954(2) 0,4685(3) 0,2945(3) 0,5111(5) 0,4687(3) 0,303(2) 0,051 8(2) 

Co 0,2508(2) 0,4076(8) 0,2498(2) 0,4342(3) 0,4063(4) 0,333(3) 0,056 4(1) 

Y 0,3641(2) 0,5747(5) 0,3633(2) 0,6320(5) 0,5741(5) 0,318(5) 0,058 12(1) 

Zr 0,3239(2) 0,5148(2) 0,3242(4) 0,5590(6) 0,5139(5) 0,318(4) 0,055 7(2) 

Hf 0,3190(4) 0,5044(5) 0,3209(5) 0,5538(6) 0,5051(5) 0,314(5) 0,051 1 
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Слід зазначити, що отриману структурну модель, що описує тверді розчини 

занурення вуглецю в ґратки металів типу Mg, можна вважати новим структурним 

типом ZrCx. Проекцію структури ZrCx на площину XY наведено на Рис. 2.7. Слід 

зазначити, що саме в цій, ромбічно спотвореній структурі, атоми вуглецю мають 

октаедричне оточення з атомів металу. 

Таким чином, проведене рентгенівське дослідження тестових зразків 

показало, що на початковій стадії розмелювання шихти Ме–ВНТ відбувається 

утворення твердих розчинів занурення вуглецю в октаедричні пори структур 

вихідного металу. При цьому, металеві підґратки структур усіх твердих розчинів, в 

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

Mg, крім цього, суттєво внутрішньо деформуються. Саме за рахунок наявної 

дефектності металевих підґраток значення періодів ґраток твердих розчинів при 

зануренні в них вуглецю практично не змінюються (Таблиця 2.1). 

 

 

Рис. 2.7. Проекції структур твердих розчинів занурення на вісь XY. 
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Природно припустити, що основним фактором, який регулює утворення 

твердих розчинів занурення є дифузія вуглецю в ґратку металу. І дійсно, 

проведений аналіз показав, що незалежно від кристалічної структури металевої 

матриці кількість вуглецю, який після 60 хв розмелювання занурюється в 

кристалічну ґратку (Таблиця 2.3), добре корелює із значенням енергії активації 

дифузії вуглецю в відповідному металі (Рис. 2.8). 

 

Таблиця 2.3. 

Розчинність вуглецю в твердих розчинах, отриманих МХС, та розчинність 

вуглецю в металах при високих температурах 

Ме 

Розчинність вуглецю, ат.% 
Енергія 

активації 

дифузії, 

кДжмоль-1 

Розрахований 

вміст в вуглецю 

в досліджених 

розчинах 

Максимальна 

розчинність 

вуглецю за 

діаграмою стану 

3d 

Ti 8(2) 3,1 139 

V 16(2) 2,6 113 

Fe 9(2) 0,02 134 

Co 4(1) 4,3 155 

Ni 5(1) 2,7 160 

Cu 2(1) 0,03 188 

4d 

Y 12(1) 8,8 ? 

Zr 7(2) 2,0 147 

Nb 10(2) 0,26 134 

Mo 5(1) 1,1 153 

5d 

Hf 1 2,0 209 

Ta 4(1) 0,1–7,5 161 

W 3(1) 0,7 169 
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Отримані дані показують, що якщо в стані термодинамічної рівноваги 

розчинність вуглецю в досліджених d металах при високих температурах (вище 

1500 С) як правило не перевищує 3–4 ат. %, то застосування механохімічної 

обробки шихти Ме–ВНТ веде до утворення метастабільних пересичених твердих 

розчинів, розчинність вуглецю в яких зазвичай суттєво перевищує його 

розчинність в стабільному стані (Рис. 2.8). 

 

 

Рис. 2.8. Залежність вмісту вуглецю в твердих розчинах на основі d металів від 

енергії активації дифузії вуглецю в металі. Розчинність в твердих розчинах, 

одержаних МХС –круги, максимальна розчинність вуглецю за даними для 

відповідних діаграмам стану – трикутники. 

 

При утворенні зазначених твердих розчинів вуглець занурюється в 

октаедричні пори відомих структур типів -Fe та Cu, а також в октаедричні пори 

ромбічно спотвореної ґратки типу Mg. 

 

2.3. Механохімічний синтез подвійних карбідів d металів 

 

Карбіди перехідних металів являють собою клас неорганічних сполук, яким 

притаманні унікальні фізико-хімічні властивості, а саме, високі твердість та 



127 

електропровідність, висока хімічна стійкість до агресивних середовищ. Вони 

використовуються для зміцнення чавуну і сталі (карбіди заліза, хрому, вольфраму, 

молібдену), а також для виробництва дуже твердих сплавів, які застосовують для 

обробки металів різанням (карбіди WC, TiC, TaC, VC, Cr3C2). Наприклад, тверді 

наконечники різців, свердел роблять з побідиту - спеченого порошку карбіду 

вольфраму WC з добавкою металевого кобальту. Карбід вольфраму WC 

використовують також для виготовлення бурових коронок, деталей апаратури для 

виробництва синтетичних алмазів, для нанесення зносостійких покриттів на 

поверхні металів. Крім того карбід вольфраму разом з карбідом молібдену 

використовуються в якості легуючих зміцнюючих добавок в жароміцних сплавах 

Дуже важливу роль відіграє карбід заліза Fe3C (цементит) - тверді кристали якого 

входять до складу чавуну та сталі.  

Синтезовані в даній роботі карбіди за типами їх кристалічних структур 

можна згрупувати як TiC, ZrC, HfC, VC, NbC, TaC зі структурою типу NaCl, Fe3C 

та Co3C зі структурою типу Fe3C, NiC зі структурою сфалериту, а також Mo2C та 

WC, які кристалізуються у власних структурних типах. Слід зазначити, що усім 

цим карбідам притаманний змінний склад, який в основному визначається 

наявністю вакансій в підрешітці атомів вуглецю. 

На сьогоднішній день механохімічним методом були синтезовані практично 

всі зазначені вище карбіди, але в якості вуглецевого наповнювача в шихті раніше 

зазвичай використовували графіт або сажу.  

Так, дрібнокристалічні (розмір зерен 7–20 нм) монокарбіди TiC, ZrC, HfC, 

VC, NbC та TaC були успішно синтезовані в роботах [167, 168]. Показано, що як 

атмосфера реактору, так і використані при синтезі форми вуглецю (графіт, 

активований вуглець або вуглецеві волокна) впливають як на механізм синтезу так 

і на швидкість реакції [168–171]. Показано також, що використання нанорозмірних 

форми вуглецю (вуглецевих волокон та нанотрубок) значно прискорюють перебіг 

реакції Ті–С при формуванні нанокристалічного карбіду титану TiC [171].  

Механохімічному синтезу монокарбіду титана приділено особливу увагу. На 

даний час загальноприйняті два типи механізму протікання реакції при утворенні 
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TiC під час МХС. Перший тип – це поступова реакція, яка відбувається через 

елементарну дифузію компонентів, а другий тип – це самопідтримувана реакція, 

що збуджується після певного часу активації [172]. Щодо реакції першого типу, то 

Н. Калос зі співавторами [173] виявили, що дифузійне проникнення атомів вуглецю 

у структуру титану веде до перерозподілу атомів титану у щільно упакованих 

площинах його ґратки з наступним її руйнуванням і утворенням монокарбіду TiC 

типу NaCl. В свою чергу, Л. Такач [174] вважає, що різке підвищення температури 

під час МХС викликає швидку екзотермічну реакцію, внаслідок якої утворюється 

ТіС за механізмом другого типу. Проте незважаючи на механізм протікання реакції 

існує певний інкубаційного період tig, протягом якого компоненти шихти в млині 

стають механічно активованими, але хімічної реакції утворення карбіду між ними 

ще не спостерігається (за рентгенівськими даними проби, відібрані у цій проміжок 

часу, карбіду ще не містять). Хоча за результатами раманівської спектроскопії 

зародки кластерів Ti50C50 і Ti60C40 вже існують в шихті, обробленої в цей проміжок 

часу. Очевидно, це означає, що значна частина тепла, яке генерується до моменту 

часу tig, втрачається не тільки на протікання реакції утворення TiC [175], але й на 

ріст зародків цього карбіду, що природно супроводжується зникненням 

непрореагованих компонентів (титану та вуглецю), та/або на рекристалізацію 

зародків TiC. Дослідження Н. Ву та співавт. [176] і Х. Чжу та ін. [177] також 

свідчать на користь формування карбіду титану під час МХС за рахунок 

самопідтримуваної реакції. 

Нещодавно механохімічний синтез був успішно застосований авторами 

[178–180] для одержання карбіду вольфраму. Для цього суміш порошків вольфраму 

та активованого вугілля у відповідних пропорціях розмелювали при кімнатній 

температурі в планетарному млині протягом 310 год [179] та 120 год [180]. Даних 

про прямий механохімічний синтез Мо2С, наскільки нам відомо, в літературі немає. 

Також відсутня інформація про використання ВНТ при МХ синтезі карбідів WC та 

Mo2C. 

Механохімічний синтез карбідів в системі Fe–C досліджували П. Єлсуков з 

співавторами [181–183]. Згідно запропонованій ними моделі, процес 
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карбідоутворення в цій системі має стадійний характер. Спочатку, в результаті 

проникнення вуглецю в міжблочний простір заліза формуються наноструктуровані 

зерна з розміром 10 нм, на поверхні яких утворюється карбідна фаза. Одночасно 

з цим за рахунок дифузії вуглецю від границі в середину зерна утворюється твердий 

розчин занурення.  

Послідовність перетворень, що мають місце при МХС карбіду заліза, 

розглянуто в роботі [183]. Показано, що при концентрації вуглецю до 20 ат.% 

продукт реакції аморфізується, а при концентрації вище 20 ат.% виділяються 

карбіди Fe3C та Fe7C3. Початковою стадією цього процесу є диспергування 

компонентів, їх перемішування та утворення нанокомпозитів з розміром частинок 

10 нм. Одночасно атоми вуглецю розповсюджуються по границям зерен та 

занурюються в -залізо. 

При механохімічному сплавленні шихти Ni–графіт (3:1) автори роботи [184] 

показали, що оброблений на протязі 300 хв зразок Ni – 25 ат.% С містить в 

основному метастабільний графіт Ni3C (95 ваг.%) з домішкою твердого розчину 

(Ni,C) (5 ваг.%). 

Таким чином, враховуючи брак літературних даних про використання в 

якості вихідного компонента шихти вуглецевих нанотрубок, нами започатковано 

систематичне дослідження процесу механохімічного синтезу в 

високоенергетичному планетарному млині карбідів перехідних металів з 

використанням шихти Ме–ВНТ (Ме – метали ІІІb-VІb та VIIIb груп Періодичної 

системи елементів). 

 

2.3.1. Карбіди ІІІb, ІVb та Vb груп 

 

Для металів цих груп досліджено процес утворення карбідів МеС зі 

структурою типу NaCl [20, 24] та карбідів в системі Y–ВНТ [31, 51]. Використані 

при цьому вихідні метали охарактеризовано в Таблиці 2.1. 

Синтез монокарбідів TiC, ZrC, HfC, VC, NbC, TaC. З метою вивчення процесу 

утворення карбідів МеС було здійснено серію експериментів з механічного 
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сплавлення еквіатомних сумішей Me:ВНТ (1:1), що містять відповідні метали та 

ВНТ (Таблиця 2.1). 

За результатами рентгенівського фазового аналізу дослідних зразків, 

відібраних після кожних 30 хв обробки, монокарбіди MeC стають їх основними 

фазовими складовими після 210–400 хв розмелювання шихти в планетарному 

млині. Уточнені значення періодів кристалічних ґраток синтезованих 

монокарбидів наведені в Таблиці 2.4. Слід зазначити, що отримані методом МХС 

періоди ґраток (Таблиця 2.4) значно нижчі, ніж ті, що притаманні звичайним 

монокарбідам. Типові дифрактограми кінцевих продуктів синтезу наведені на 

Рис. 2.9. Враховуючі величину уширення дифракційних піків, наявних на 

дифрактограмах МХ синтезованих карбідів, були визначені середні значення 

розміру кристалітів D та деформацію їх кристалічних ґраток  (Таблиця 2.5). З 

проведених розрахунків видно, що отримані значення D зазвичай складають  

10–30 нм. 

 

 

Рис. 2.9. Дифрактограми кінцевих продуктів синтезу після обробки шихти Ме-

BHT в планетарному млині, випромінювання CuK.
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Таблиця 2.4 

Кристалографічні дані монокарбідів MeC, синтезованих механохімічною обробкою шихти Me–ВНТ в 

високоенергетичному планетарному млині 

Карбід 

Експериментальні дані продуктів МХС шихти Me–ВНТ Літературні дані для карбідів, отриманих з шихти Me–графіт 

Продукти 

МХС  
Продукти МХС після відпалу при 973 К  Продукти МХС  

Карбіди, отримані традиційним 

методом 

Періоди 

ґратки, 

a, нм 

Періоди 

ґратки, 

a, нм 

RB 
Вміст Me,  

ат.% 
Формула 

Періоди ґратки, 

a, нм 
Формула 

Періоди 

ґратки, 

a, нм 

Вміст Me,  

ат.% 
Формула 

TiC 0,4297(9) 0,4301(1) 0,037 48,3 Ti0,97C 0,4311    0,432  
TiC 

TiC0,88 
0,4327 51,3 TiC0,95 

ZrC 0,4651(8) 0,4655(1) 0,037 49,6 Zr0,99C 0,4651    0,4695 
ZrCx 

ZrC0,83 
0,4693 51,3 ZrC0,95 

HfC 0,4589(1) 0,4588(1) 0,013 50,0 HfC 0,4626 HfCx 0,4642 50,0 HfC 

VC 0,4154(5) 0,4156(1) 0,034 47,0 V0,94C 0,4133    0,4416 
VCx     

VC 
0,4167 53,1 VC0,88 

NbC 0,4447(2) 0,4446(1) 0,022 46,8 Nb0,92C 0,4422    0,4468 
NbCx 

NbC0,91 
0,4470 51,3 NbC0,95 

TaC 0,4435(9) 0,4436(2) 0,035 46,7 Ta0,94C – – 0,4456 50,0 TaC0,95 
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Таблиця 2.5 

Розмір кристалітів та значення деформації кристалічної ґратки карбідів MeC, які 

утворюються методом механохімічного синтезу шихти Me–ВНТ  

в планетарному млині 

Карбід 

Кінцевий продукт МХС 
Продукти МХС після відпалу 

при 973 К 

Розмір 

кристалітів, 

D, нм 

Деформація 

ґратки, 

, % 

Розмір 

кристалітів, 

D, нм 

Деформація 

ґратки, 

, % 

TiC 24(1) 2,54(5) 22(2)1) / 11(1)2) 1,15(4) 

ZrC 33(3) 1,24(4) 26(2) / 13(1) 1,26(4) 

HfC 32(3) 2,27(5) 29(3) / 4(1) 1,59(5) 

VC 10(2) 2,34(5) 12(2) / 7(1) 1,45(4) 

NbC 13(1) 1,39(4) 8(1) / 8(1) 0,47(1) 

TaC 19(2) 1,85(4) 14(1) / 9(1) 1,73(2) 

1) Розраховані методом Вільямсона-Хола. 
2) Розраховані методом апроксимації. 

 

Слід зазначити, що згідно з результатами рентгенівського фазового аналізу 

утворення монокарбідів MeC супроводжується зносом матеріалу планетарного 

млина (матеріалу стаканів та кульок, які зроблені зі сталі). Тому за даними 

рентгенівської дифракції відібрані пробні зразки разом з фазою MeC містять 

домішок фази α-Fe (на Рис. 2.9 ці піки позначені як "x"), кількість якої збільшується 

із збільшенням часу обробки. Для усунення забруднення зразків від заліза всі 

отримані кінцеві продукти МХС були оброблені в 50% розчині соляної кислоти, а 

потім 5 разів промити від осаду FeCl2 в дистильованій воді. Очищені таким чином 

порошки висушували при кімнатній температурі протягом 48 годин. За даними 

РСМА, вміст заліза в оброблених таким чином зразках не перевищував 0,2 ваг.%. 

На жаль, через значне уширення та невелику кількість дифракційних піків 

присутніх на дифрактограмах кінцевих продуктів МХС (Рис. 2.9), провести 
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коректне уточнення кристалічної структури утворених карбідів було неможливо. 

Отже, хімічно оброблені HCl та очищені від заліза кінцеві продукти синтезу 

відпалювали протягом 2 годин при 973 К в атмосфері аргону, в результаті чого 

додаткова мікродеформація кристалічної ґратки була зменшена, і, отже, загальний 

вигляд дифрактограм було поліпшено (Рис. 2.10). 

 

 

Рис. 2.10. Дифрактограми кінцевих продуктів МХС шихти Ме–BHT після їх 

обробки HCl та відпалу при 973 К, випромінювання CоK. 

 

Рентгенівське дослідження показало, що значення періодів ґраток 

монокарбідів MeC, які існують у відпалених зразках, аналогічні відповідним 

значенням періодів ґраток у відпалених кінцевих продуктах МХС (Таблиця 2.4), 

тоді як дифракційні піки на їх дифрактограмах значно загострюються (Рис. 2.10). 

Визначені за методом Вільямсона-Хола та методом апроксимації значення D та  

для фаз MeC після відпалу зразків при 973 К наведені в Таблиці 2.5. Видно, що 
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відпал супроводжується зменшенням деформації ґратки, тоді як розміри 

кристалітів практично не змінюються. 

Аналіз отриманих результатів свідчить, що термін обробки, необхідний для 

повного перетворення вихідних компонентів шихти у відповідний монокарбід, 

корелює з ентальпією його утворення ∆𝐻𝑓
0 (докладніше про це йдеться далі). 

Більше того, значення ентальпії утворення монокарбіду виявилося зручним 

параметром для аналізу характеру зміни розмірів кристалітів цих фаз. При цьому, 

чим вище ентальпія формування карбіду, тим менше розмір зерна МХ синтезованої 

фази MeC (Рис. 2.11, а). 

 

 

Рис. 2.11. Розмір кристалитів D (а) та концентрація вакансій Cvac у металевій 

підґратці карбідів MeC, отриманих МХС (б) в залежності від значення ентальпії 

утворення монокарбідів. 

 

Таким чином, завдяки загостренням дифракційних піків та збільшенням їх 

кількості стає можливим уточнення кристалічної структури отриманих фаз МеС. 

Розрахунки були проведені в рамках моделі структури типу NaCl (просторова 
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група Fm3m): атоми Me в 4(а) 0 0 0, а атоми C в 4(b) 0,5 0,5 0,5. При цьому 

уточнювали як заповнення атомами металу та вуглецю позицій 4(а) та 4(b), так і 

значення ізотропних температурних факторів. Коректність проведених розрахунків 

контролювали значенням коефіцієнта розбіжності RB, який при розрахунках не 

перевищував 0,04 (Таблиця 2.4). Отримані результати уточнення кристалічної 

структури монокарбідів МеС показали наявність вакансій у 4(а) позиції, заповненої 

атомами металу, хоча в термодінамічно стабільних карбідах ця правильна система 

точок зазвичай повністю заповнена атомами металу на відміну від дефектної 

позиції 4(b), яка лише частково заповнюється атомами вуглецю. Наявність вакансій 

у металевій підґратці приводить до значного зсуву складу МХС карбідів МеС в бік 

збільшення кількості вуглецю, що також підтверджується даними РСМА 

(Таблиця 2.4).  

Однак, окрім запропонованої вище моделі розподілу атомів металу та 

вуглецю в структурі типу NaCl, що передбачає дефектність обох позицій 4(а) та 

4(b), можливим є й варіант розташування додаткових атомів вуглецю в правильній 

системі точок 8(с) 0,25 0,25 0,25. Проведені структурні розрахунки вказали на те, 

що введення для атомів вуглецю цієї правильної системи точок, суттєво покращує 

значення фактору розбіжності, але ніяк не впливає на склад сполуки, розрахований 

в рамках структури типу NaCl. Слід зазначити, що при розташуванні атомів 

вуглецю в положенні 8(с), вони набувають кубічне оточення з атомів металу та 

інших кристалографічно нееквівалентних атомів вуглецю (Рис. 2.12). 

Якщо припустити, що запропонована модель з додатковими атомами 

вуглецю в правильній системі точок 8(с) коректно описує структуру монокарбіду, 

який утворюється в результаті МХС, то при уточнені цієї моделі можна 

розрахувати в тому числі і кількість атомів вуглецю, які в MeC зі структурою типу 

NaCl центрують кубічні пустоти (Таблиця 2.6). 
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Рис. 2.12. Проекції структури карбіду VC1+x на вісь XY. 

 

Таблиця 2.6 

Розподіл атомів компонентів за правильними системами точок просторової групи 

Fm3mв монокарбідах МеС, синтезованих МХС. 

Карбід 

Розподіл атомів, ат.% 

RB Ме Вуглець 

4(а) 4(b) 8(с) 

TiC 48,5 48,1 3,4 0,018 

ZrC 49,4 48,2 2,4 0,009 

HfC 50,0 50,0 0 0,013 

VC 46,8 50,4 2,8 0,014 

NbC 46,1 52,8 1,3 0,015 

TaC 46,7 52,3 1,2 0,021 

 

Використовуючи дані структурних розрахунків, які було виконано в рамках 

дефектної структури типу NaCl, можна оцінити концентрацію вакансій Cvac (%) в 

монокрабідах МеС як Cvac = CMe/CMe, де CMe – вміст металів у МХС карбідах; CMe 

це вміст металу в звичайному монокарбіді. Показано, що отримані значення Cvac 

корелюють зі значенням ∆𝐻𝑓
0 для кожної МХС фази MeC (Рис. 2.11, б). А саме, чим 

складніше утворення карбіду, тим більше вакансій накопичується в його структурі. 

Природно, що наявність вакансій призводить до зменшення загальної 

кількості атомів в структурі Natom, яка була розрахована як для МХС карбідів, так 
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для звичайних монокарбідів (Таблиця 2.4). Показано, що розрахункове значення 

Natom також корелює з ентальпією утворення карбідів МеС (Рис. 2.13, а). Більш того, 

якщо це значення для звичайних карбідів трохи змінюється, то для МХС карбідів 

воно монотонно зростає (від VC до HfC, для якого значення Natom відповідає 

стехіометричному). На нашу думку, саме наявність структурних вакансій у 

металевій підґратці впливає на зменшення періодів ґратки монокарбідів MeC, 

отриманих методом МХС. 

 

 

Рис. 2.13. Залежності розрахованого значення загальної кількості атомів в 

структурах карбідів MeC (a) та парціального об'єму на атом карбіду (б) від 

ентальпії утворення (дані для звичайних MeC позначені як ○, та дані для 

продуктів МХС позначені як ●). 

 

Використовуючи наведені в Таблиця 2.4 дані можна розрахувати 

парціальний об’єм на один атом в структурі MeC як V/Natom. Результати проведених 

розрахунків показали, що ця величина для карбідів групи IVb (TiC, ZrC, HfC), 
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синтезованих методом МХС, є дуже близькою до відповідних значень для 

звичайних карбідів, тоді як це значення для карбідів Vb групи (VC, NbC, TaC ) є 

дещо вищим (Рис. 2.13, б). 

Для вивчення морфології частинок монокарбідів МеС, що утворюються 

методом МХС з шихти Ме–ВНТ, хімічно очищені порошки кінцевих продуктів 

синтезу досліджували методами електронної мікроскопії. У результаті було 

показано, що слідів вихідних металів ці зразки не містять. Натомість, згідно даних 

рентгенівської дифракції та РСМА нанокристаліти МеС (розміром 10–30 нм) 

формують великі агломерати – частинки розміром 10–30 мкм (Рис. 2.14). Крім того 

показано, що чим менші за розміром кристаліти MeC (Таблиця 2.5), тим менший за 

розміром агломерат утворюється (Рис. 2.13, а). Отже, найбільші частинки порошку 

притаманні HfC, а найменші – VC. Більш того, на поверхні частинок-агломератів 

наявні індивідуальні нанокристали MeC, як це чітко видно на Рис. 2.14, б, 

отриманому при великому збільшенні. 

 

 

Рис. 2.14. Мікрофотографії кінцевих продуктів шихти Ме–ВНТ після МХ 

обробки. Збільшення x1000 (a), x10000 (б). 
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Таким чином, показано, що нанорозмірні (до 30 нм) монокарбіди TiC, ZrC, 

HfC, VC, NbC та TaC зі структурою типу NaCl можна успішно синтезувати за 

короткий час (80–400 хв) з елементарних металів й вуглецевих нанотрубок шляхом 

механічного сплавлення шихти у високоенергетичному планетарному млині. 

 

Синтез карбідів ітрію. З літератури відомо, що окрім карбіду YC2 при 

взаємодії ітрію з вуглецем утворюється низка карбідів, дані про склад та 

кристалічну структуру яких вельми суперечливі: Y3C (структура невідома), YC0,44 

(структура типу NaCl, a = 0,5115 нм), Y2C (Ho2C, a = 0,3617 нм, с = 1,796 нм), Y4C5 

(PbCl2, a = 0,6574 нм, b = 1,1918 нм, c = 0,3669 нм), Y15C19 (Sc15C19, а= 0,794 нм, 

с = 1,588 нм), Y2C3 (Pu2C3, a = 0,8233 нм), YC2 (CaC2, а = 0,3685 нм, с = 0,6211 нм). 

Саме ці дані були використані для ідентифікації фазових складових, які 

утворюються в продуктах механохімічного синтезу. 

Згідно даних рентгенівського фазового аналізу, проба, що була відібрана 

після 60 хв обробки у планетарному млині вже не містить вихідних продуктів 

шихти (ітрію) (Рис. 2.15). Фазовий склад цієї проби формують два карбіди ітрію, а 

саме, відомий карбід YC0,44 з періодом ґратки a = 0,5015 нм та новий карбід YCx, 

дифракційний спектр якого було проіндексовано у гексагональній ґратці з 

періодами а = 0,9041 нм, с = 0,6296 нм. Подальша обробка шихти до зміни фазового 

складу продуктів синтезу не приводить, проте періоди ґратки обох фаз поступово 

зменшуються. Так, для YC0,44 a= 0,4917 нм після 120 хв обробки в млині та 

a = 0,4894 нм після 180 хв. В свою чергу для YCx а = 0,8978 нм, с = 0,6213 нм після 

120 хв обробки та а = 0,8903 нм, с = 0,6171 нм після 180 хв. Особливо слід 

зазначити, що проба, відібрана після 180 хв обробки містить в якості додаткової 

фази -Fe, тобто матеріал, з якого виготовлено барабан та кульки планетарного 

млина (сталь). Наявне стирання поверхні стінок реактора опосередковано свідчать 

про високу міцність синтезованого матеріалу. 
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Рис. 2.15. Фрагмент дифрактограми продукту синтезу шихти Y-BHT після її 

обробки в планетарному млині, випромінювання CuK. Відбиття карбіду YCx 

позначено як “x”, YC0,44 як “о”. 

 

Таким чином, нами показано ефективність використання вуглецевих 

нанотрубок для механохімічного синтезу як відомих, так і нових карбідів ітрію.  

 

2.3.2. Карбіди VIb групи 

 

Процес утворення карбідів WC та Mo2C вивчено методом рентгенівського 

фазового аналізу дослідних зразків, які відбирали після певного часу обробки 

вихідної шихти Ме-ВНТ (1:1 для WC та 2:1 для Mo2C) в планетарному млині [21, 

46, 47]. В результаті показано, що дослідні зразки, тривалість обробки яких не 

перевищувала 4 години, містять тільки вихідний метал. Вихідні метали, які 

використовували при проведенні експериментів з механохімічного сплавлення, 

охарактеризовано в Таблиці 2.1. 

 

Синтез карбіду Mo2C. Відомо [73], що карбіду Mo2C притаманні три 

поліморфні модифікації, а саме: високотемпературна (1440–2522 С) зі структурою 

типу W2C, високотемпературна (1200–1440 C) зі структурою власного типу 

(спотворена структура типу -Fe2N) та низькотемпературна (< 1200 C). 
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Дифрактограми дослідних проб шихти Mo-ВНТ, обробленої 4 год та 5 год в 

планетарному млині (Рис. 2.16), подібні одна одній і добре індексуються в 

гексагональній ґратці з періодами а = 0.2991(5) нм, c = 0.4744(2) нм. 

 

 

Рис. 2.16. Фрагмент дифрактограми продукту синтезу шихти Mo-BHT після 

обробки в планетарному млині, випромінювання CuK.  

Відбиття карбідуMo3Fe3C позначено як “x”. 

 

Тому, перш за все за пробну модель МХС карбіду Mo2C була взята модель 

структури типу W2C: просторова група P-3m1, Мо в 2(d) 0,333 0,667 0,25 і C в 1 (а) 

0 0 0. Хоча уточнення вільних пара-метрів зазначеної структури (текстури, 

ізотропного температурного фактору, коефіцієнтів заповнення атомами 

відповідних позицій) і привело до хорошої узгодженості між експериментальними 

та розрахованими значеннями інтенсивності відбиттів (значення RB біля 0,07), але 

розраховане значення вмісту в структурі молібдену дорівнювало 58(1) ат.%, що для 

фази Mo2C було явно замало Виходячи з цього, для структури карбіду Mo2C, 

синтезованого після 5 год обробки, була взята інша структурна модель, а саме, 

модель структури типу -Fe2N. Проведені в рамках цієї структури розрахунки 

привели до коректного значення складу цієї сполуки (Таблиця 2.7). Хоча слід 

зазначити, що розрахований вміст вуглецю ( 38 ат.% С) і був дещо вищий, ніж 
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характерний для збагаченого вуглецем твердого розчину на основі 

високотемпературного карбіду Mo2C (35 ат.% С). Коректний результат було 

отримано також і при розрахунку структури в рамках орторомбічної моделі 

структури типу Мо2С. Але, на наш погляд, перевагу слід все ж таки віддати більш 

симетричній структурній моделі типу -Fe2N, проекцію якої для карбіду Мо2С 

зображено на Рис. 2.17. 

 

Таблиця 2.7 

Кристалографічні дані для карбідів Mo2C та W2C, синтезованих після 4 год 

обробки шихти в планетарному млині 

Атом Позиція Заповнення X Y Z 

1 2 3 4 5 6 

Mo2C (структура типу -Fe2N) 

Mo 6k 0,80(2) 0,333(1) 0 0,250(3) 

C(1) 2d 1,00(1) 0,333 0,667 0,5 

C(2) 1a 1,00(1) 0 0 0 

Просторова група P-31m (no, 162) 

Періоди ґратки, нм a = 0,5174(3); c = 0,4744(4) 

Незалежні відбиття 16 

Температурна поправка, нм2 B = 1,92(6)·10-2 

Розрахований склад сполуки 61,7(3) Mo + 38,3(3) C 

Фактор розбіжності RI= 0,056 

W2C (структура типу -Fe2N) 

W 6k 0,93(1) 0,333(1) 0 0,280(3) 

C(1) 2d 1,00(1) 0,333 0,667 0,5 

C(2) 1a 1,00(1) 0 0 0 

Просторова група P-31m (no, 162) 

Періоди гратки, нм a = 0,5168(3); c = 0,4710(4) 

Незалежні відбиття 27 

Температурна поправка, нм2 B = 1,80(2)·10-2 

Розрахований склад сполуки 65,1(3) W + 34,9(3) C 

Фактор розбіжності RB= 0,049 
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Рис. 2.17. Проекції структур карбідів Mo2C та WC на вісь XY. 

 

Згідно результатів фазового аналізу, утворення карбіду Mo2C 

супроводжується натиранням матеріалу млина (стаканів та кульок, зроблених зі 

сталі). Після цього сталь (фактично -Fe) взаємодіє з продуктами синтезу з 

утворенням складного кубічного карбіду Mo3Fe3C з а = 1,113(1) нм. 

Розраховані за методом Вільямсона-Хола середні значення розміру 

кристалітів карбіду Mo2C складають D = 5–7 нм, а величина деформації його 

кристалічної ґратки – біля 0,5%. 

 

Синтез карбіду WC. Карбід W2C стає основною фазовою складовою 

досліджуваних проб, відібраних після 4 год обробки в планетарному млині (Рис. 

2.18). Згідно з роботою [180], для цього карбіду властиві три поліморфні 

модифікації, а саме: низькотемпературна (1250–2100 C) з власним структурним 

типом, високотемпературна (2100–2400 C) зі структурою типу Mo2C (спотворена 
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структура типу -Fe2N ) та високотемпературна (2400 – 2780 C) зі структурою типу 

-Fe2N. 

 

 

Рис. 2.18. Фрагменти дифрактограм продуктів синтезу шихти W-BHT після 

обробки в планетарному млині, випромінювання CuK. Відбиття карбіду W6Fe6C 

позначено як “x”. 

 

Оскільки дифрактограми усіх трьох згаданих вище структурних типів дуже 

схожі, а самі структури відрізняються лише внутрішньої деформацією, то кожен з 

цих структурних типів було протестовано в якості пробної моделі для визначення 

кристалічної структури карбіду W2C, що утворюється після 4 год обробки шихти в 

планетарному млині. 

Перший розрахунок був зроблений в рамках найбільш простої структури 

власного типу W2C (просторова група P-3m1, a = 0,2984(4) нм, c = 0,4710(4) нм): 

W в 2(d) 0,333 0,667 0,25 і C в 1(а) 0 0 0.Варіювання усіх можливих вільних 

параметрів структури не привело до хорошої узгодженості експерименту та 

розрахунку (RB був вищим за 0,09 при аномальному значенні вмісту в структурі 

вольфраму 56(1) ат.%). Тому подальші розрахунки для структури карбіду W2C були 

зроблені як в рамках моделі структури ромбічного типу Mo2C, так і в рамках моделі 

структури гексагонального типу -Fe2N. Правильність цих розрахунків 
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контролювали значенням фактору розбіжності RB, який для кожної моделі не 

перевищував значення 0,05. В результаті для структури карбіду W2C було вибрано 

більш симетричну модель, а саме, модель структури типу -Fe2N (Табл. 2.7). 

Розрахунок також показав, що у положенні 6(k), заповненому атомами вольфраму, 

існують вакансії, наявність яких приводить до зсуву складу карбіду W2C в 

збагачений на вуглець бік твердого розчину на основі високотемпературної 

модифікації W2C (до ≈ 35 ат.% С).  

Подальша обробка шихти W–ВНТ в планетарному млині веде до поступового 

перетворення W2C →WC, яке повністю закінчується після 10 год розмелювання 

(Рис. 2.18). За результатами фазового аналізу утворення монокарбіду WC 

супроводжується натиранням матеріалу кульового млина, наслідком чого є 

утворення кубічного карбіду W6Fe6C з а = 1,093(1) нм. Тому разом із фазою WC, 

кінцева проба (10 год обробки), як домішок, містить фазу W6Fe6C (позначена як "х" 

на Рис. 2.18). Уточнення кристалічної структури показало, що карбід WC 

кристалізується у повністю заповненій атомами структурі (власний структурний 

тип, просторова група P-6m2, a = 0.2874(4) нм, c = 0.2811(5) нм): W в 1(а) 0 0 0; C 

в 1(d) 0,333 0,667 0,5 (RB = 0,054). Проекцію структури цього карбіду на вісь XY 

зображено на Рис. 2.17. Середні значення розміру кристалітів карбіду WC 

складають 4–7 нм.  

Отже, отримані результати показують, що обробка шихти W-ВНТ в 

планетарному млині тривалістю 4 год веде до утворення карбіду W2C, який при 

подальшому розмелюванні взаємодіє із залишковими ВНТ та поступово 

перетворюється в монокарбід WC. Слід зазначити, що першочерговий 

механохімічний синтез високотемпературного карбіду W2C (структура типу -

Fe2N) є очікуваним, оскільки він утворюється конгруентно при 2775 C. На другій 

стадії, що триває 6 год, проходить перетворення W2C + ВНТ → WC. Нарешті, після 

10 годин обробки шихти монокарбід WC стає основною фазовою складовою 

продукту синтезу. 
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2.3.3. Карбіди VIIIb групи 

 

Процес утворення карбідів Fe3C та Co3C вивчали на дослідних зразках, які 

відбирали після певного часу обробки вихідної шихти Ме–ВНТ (3:1) в 

планетарному млині, методами рентгенівської дифракції та електронної 

мікроскопії [16, 22, 24, 43]. Вихідні метали, що входили до складу шихти, 

охарактеризовано в Таблиці 2.1. 

 

Синтез карбіду Fe3C. За даними рентгенівського фазового аналізу карбід 

Fe3C з’являється в дослідних зразках після 200 хв розмелювання шихти Fe–ВНТ, 

де ця фаза співіснує із твердим розчином на основі -Fe. Значну кількість фази Fe3C 

було зафіксовано в дослідному зразку, відібраному після 300 хв обробки шихти в 

планетарному млині (Рис. 2.19).  

 

 

Рис. 2.19. Фрагменти дифрактограм продуктів синтезу шихти Ме-BHT після 

обробки в планетарному млині, випромінювання CоK. Відбиття -Fe 

позначено як “x”. 

 

Індексування отриманої дифрактограми (Рис. 2.19) та подальше уточнення 

кристалічної структури вказує на те, що синтезована з шихти Fe–ВНТ фаза в 

дійсності є карбідом Fe3C (Таблиця 2.8). Слід зазначити, що значення періодів 



147 

ґратки, отримані для фази Fe3C, більші, ніж ті, які зазвичай властиві цьому карбіду, 

а саме: a = 0,5089 нм, b = 0,6743 нм, c = 0,4526 нм. 

 

Таблиця 2.8 

Кристалографічні дані для карбідів Fe3C та Co3C, синтезованих після 4 год 

обробки шихти Ме–ВНТ в планетарному млині. 

Атом Позиція Заповнення X Y Z 

Продукт синтезу Fe3C (структурний тип FeC1+x) 

Fe(1) 8d 1,00(1) 0,198(6) 0,055(4) 0,322(6) 

Fe(2) 4c 1,00(1) 0,039(7) 0,25 0,844(6) 

C(1) 4c 1,00(1) 0,949(10) 0,25 0,513(12) 

C(2) 4a 0,17(4) 0 0 0 

Просторова група Pmna, No.=62 

Періоди гратки, нм 0,5106(9); 0,6774(7); 0,4526(1) 

Незалежні відбиття 62 

Температурна поправка, нм2 B = 2,15(2)·10-2 

Розрахований склад сполуки 71,9(3) Fe + 28,1(3) C  

Фактор розбіжності RI = 0,075 

Консолідований продукт синтезу Fe3C (структурний тип FeC1+x) 

Fe(1) 8d 1,00(1) 0,193(4) 0,065(2) 0,348(5) 

Fe(2) 4c 1,00(1) 0,059(3) 0,25 0,845(8) 

C(1) 4c 1,00(1) 0,966(10) 0,25 0,507(12) 

C(2) 4a 0,32(8) 0 0 0 

Просторова група Pmna, No.=62 

Періоди ґратки, нм 0,5121(4); 0,6779(5); 0,4550(3) 

Незалежні відбиття 62 

Температурна поправка, нм2 B = 3,65(2)·10-2 

Розрахований склад сполуки 69,5(3) Fe + 30,5(4) C  

Фактор розбіжності RI = 0,062 
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Аналіз отриманих результатів (Табл. 2.8) показує, що механохімічне 

сплавлення шихти Fe–ВНТ веде до утворення карбіду Fe3C1+x з додатковими 

атомами вуглецю, які занурюються в кристалічну ґратку і займають додаткову до 

типу Fe3C правильну систему точок. Збільшення кількості вуглецю веде до зсуву 

складу цього карбіду з 25 до 28 ат.% С. 

В цілому, виходячи з характеру розміщення атомів за правильними 

системами точок, кристалічну структуру карбіду Fe3C1+x можна розглядати як 

новий структурний тип неорганічних сполук. Проекцію структури цього карбіду на 

площину YZ зображено на Рис. 2.20. 

 

 

Рис. 2.20. Проекції структур карбідів Fe3C1+x та Co3C1+x на вісь YZ. 
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Відомо, що кристалічна структура цементиту Fe3C містить чотири 

еквівалентних порожніх октаедри з атомів заліза по вершинах (Fe6) та із центрами 

(000), (0 ½ 0), (½ 0 ½) і (½ ½ ½ ). Саме ці порожні октаедри частково заповнюються 

атомами вуглецю при утворенні МХС карбіду Fe3C1+x (Рис. 2.20). 

З Рис. 2.19 видно, що дифракційні піки, які присутні на дифрактограмі 

продукту синтезу карбіду Fe3C1+x значно уширені (розраховане за ними значення 

розміру кристалітів складає 5–8 нм), що ускладнює коректне проведення 

розрахунку кристалічної структури. Саме тому отриманий порошковий продукт 

синтезу спікали при високому тиску та високій температурі (HP-HT метод, 8 ГПа, 

850 С, 40 с витримки). Для створення тиску було використано комірку високого 

тиску типу тороїд. 

Дифрактограма консолідованого таким чином зразка наведена на Рис. 2.21. 

Розраховані значення періодів ґратки фази Fe3C1+x в цьому зразку дещо вищі (a = 

0.5121(4) нм, b = 0.6779(5) нм, c = 0.4550(3) нм) ніж ті, що притаманні вихідному 

продукту синтезу (Таблиця 2.8). 

 

 

Рис. 2.21. Фрагмент дифрактограми продукту МХС шихти Fe-BHT,  після HP-HT 

спікання, випромінювання CоK. 

 

Розрахунок кристалічної структури підтвердив правильність запропонованої 

для карбіду Fe3C1+x моделі і показав, що розчинність в ній вуглецю під дією тиску 

зростає до 30,5 ат.%. 
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Синтез карбіду Co3C. Згідно результатів рентгенівського фазового аналізу 

проба, яка була відібрана після 60 хв витримки вихідної шихти у планетарному 

млині, містить виключно відбиття гексагонального кобальту з періодами ґратки 

a = 0,2508(5) нм та c = 0,4076(4) нм, які є дещо більшими за ті, що притаманні 

періодам ґратки вихідного порошку кобальту: a = 0,2507(2) нм та c = 0,40694(4) нм. 

Рентгенівський фазовий аналіз показав, що карбід Со3C з дифрактограмю, 

подібною на дифрактограму карбіду Fe3C (Рис. 2.18), з’являється в дослідних 

зразках після 150 хв розмелювання, де ця фаза співіснує із твердим розчином на 

основі гексагональної модифікації Co. Значну ж кількість фази Co3C було 

зафіксовано в дослідному зразку, відібраному після 240 хв обробки шихти в 

планетарному млині. 

Уточнення кристалічної структури карбіду Co3C, яке враховує уточнення 

координатних, теплових параметрів структури та коефіцієнтів заповнення атомами 

відповідних правильних систем точок, проведено в рамках структурного типу Fe3C. 

За вихідні координатні параметри атомів при цьому брали значення, наведені для 

карбіду Co3C в роботі [185]. При цьому, зважаючи на те, що уточнення кристалічної 

структури карбіду Co3C проведено нами для зразка, що містить незначну кількість 

вихідного кобальту, а також те, що відбиття цієї фази значно уширені, координати 

атомів вуглецю приймали за даними роботи [185], а варіювали лише положення 

атомів металу. 

В результаті проведених розрахунків отримано, що в карбіді Co3C, 

синтезованому методом механохімічного сплавлення шихти Co–ВНТ, атоми 

кобальту суттєво зсунені з положень, притаманних карбіду Co3C, отриманому 

іншим методом (Таблиця 2.9). Звертає на себе увагу також і той факт, що його 

кристалічна ґратка майже на 2% компактніша, а саме, a = 0,4982(3) нм, b = 0,6715(6) 

нм, c = 0,4457(7) нм, V = 0,1491(2) нм3 для карбіду Co3C, синтезованому в даній 

роботі; a = 0,5033 нм, b = 0,6731 нм, c = 0,4483 нм, V = 0,1519 нм3 для карбіду Co3C, 

синтезованому в роботі [185]. Слід зазначити, що автори роботи [185] не проводили 

уточнення періодів кристалічної ґратки карбіду Co3C, одержаного ними методом 

механохімічного синтезу з шихти Co–графіт, а при ідентифікації цієї фази лише 
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посилалися на PDF дані (картка PDF 26-0450, a = 0,4993 нм, b = 0,6707 нм, 

c = 0,4444 нм, V = 0,1488 нм3). Й саме ці періоди кристалічної ґратки є близькими 

до тих, що отримані нами для фази Co3C, синтезованої з шихти Co–ВНТ. 

Відомо, що атоми вуглецю в сполуках типу Fe3C мають октаедричне 

оточення з атомів металу (Рис. 2.20). Наявність літературних [146] і отриманих 

нами даних щодо розташування атомів в кристалічних структурах карбіду Co3C 

(Таблиця 2.9) дають змогу визначити ступінь деформації октаедрів CCo6 в 

залежності від способу синтезу цього карбіду. Розрахунки ступеню деформації 

октаедру (ваг.%) виконані за формулою: 

 

𝑆(%) =
100

𝑑
[

∑(𝑑𝑖−𝑑)2

5
]

1

2
, 

 

де di – довжини зв’язків атомів C–Co в октаедрі, а d – їх середнє значення (ці дані 

наведені в Таблиці 2.9). 

В результаті проведених розрахунків показано, що кристалічній структурі 

карбіду Co3C, синтезованого методом механохімічної обробки шихти Co–ВНТ, 

притаманна суттєва внутрішня деформація. Так, якщо ступінь деформації октаедру 

CCo6 в карбіді Co3C, який утворюється в осаджених тонких плівках [185], складає 

1,55%, то в цій сполуці, отриманій МХС, ступінь деформації вдвічі більша (3,67%). 

На жаль, відсутність в роботі [186] даних про розташування атомів в кристалічній 

структурі карбіду Co3C, отриманого механохімічною обробкою шихти Co–графіт, 

не дають змогу зробити висновок щодо впливу способу синтезу цього карбіду на 

його структуру.  

Слід зазначити також, що всі відбиття, що присутні на отриманих 

дифрактограмах тестових зразків, сильно уширені. За величиною цього уширення 

з використанням графічного методу Вільямсона-Холла було оцінено середній 

розмір кристалітів. В результаті чого встановлено, що карбід Co3C в кінцевих 

продуктах механохімічного синтезу шихти Co–ВНТ є нанорозмірною фазою, 

величина зерна якої складає біля 15 нм.
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Таблиця 2.9 

Кристалографічні дані для карбіду Co3C, синтезованого після 220 хв обробки шихти Co-ВНТ  

в планетарному млині (просторова група Pnma, No. = 62) 

Атом Позиція 
Суміш Co–ВНТ оброблена в млині 220 хв1) Літературні дані [146] 

Заповнення x y z Заповнення x y z 

Co(1) 8d 1,00(1) 0,183(4) 0,097(2) 0,142(3) 1,00(1) 0,183 0,069 0,166 

Co(2) 4c 1,00(1) 0,005(4) 0,25 0,653(9) 1,00(1) 0,039 0,25 0,658 

C  4c 1,00(1) 0,376 0,25 0,443 1,00(1) 0,376 0,25 0,443 

Періоди ґратки,  

a, b, c, nm 
0,4982(3); 0,6715(6); 0,4457(7) 0,5033; 0,6731; 0,4483 

Температурна 

поправка, нм2 
B = 3,82(2)·10-2  

Фактор 

недостовірності 
RI = 0,065  

Міжатомні відстані і ступені деформації октаедра CCo6 

Атоми Відстані (нм) 
Деформація (%) 

CCo6 
Атоми Відстані (нм) 

Деформація (%) 

CCo6 

C 

2 Co(1) 0,1881(8) 3,67 

C 

1 Co(2) 0,1952 1,55 

1 Co(2) 0,1916(9)  1 Co(2) 0,1970  

2 Co(1) 0,1946(8)  2 Co(1) 0,1992  

1 Co(2) 0,2073  2 Co(1) 0,2029  
1) Розрахунок зроблено для двофазної суміші, що містить Co3C з добавкою hcp-Co (рис. 2.19).
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В цілому, співставлення умов механохімічного синтезу карбіду Co3C 

показує, що використання в якості вихідної суміші Co–ВНТ є ефективнішим. Так, 

якщо при обробці шихти Co–графіт карбід Co3C утворюється після 8 год (480 хв) 

обробки в планетарному млині [186], то використання вуглецевих нанотрубок в 

якості компоненти шихти зменшує цей час до 2 год (120 хв). 

 

Синтез карбіду NiCх. Характер взаємодії компонентів шихти Ni–ВНТ, 

обробленої в планетарному млині, було досліджено для трьох її складів із вмістом 

75, 60 та 50 ат.% Ni [23, 24, 25, 32, 48]. Результати рентгенівського фазового аналізу 

свідчать про те, що вже після 60 хв обробки вихідної суміші у млині, усі тестові 

зразки окрім вихідного нікелю з періодом ґратки а = 0,3522(3) нм містить додаткову 

ізоструктурну йому кубічну фазу NiCx з суттєво більшим значенням періоду ґратки. 

При подальшій МХ обробці (120 хв і більше) ця додаткова фаза стає єдиною 

фазовою складовою досліджених тестових зразків, причому період ґратки цієї фази 

з часом обробки поступово збільшується (Рис. 2.22). 

 

 

Рис. 2.22. Залежність періоду ґратки фази NiCx в продуктах синтезу шихти 

Ni–ВНТ від тривалості її обробки в планетарному млині. 

 

Зважаючи на суттєве збільшення періоду ґратки фази NiCx, сформованої в 

результаті механохімічної обробки шихти Ni–ВНТ, було зроблено припущення, що 

взаємодія компонентів вихідної суміші відбувається із зануренням атомів вуглецю 
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до кристалічної структури металічного нікелю. Нами було показано [23], що при 

невеликих (до 10 ат.%) добавках ВНТ при МХ сплавленні шихти Ni–ВНТ вже після 

60 хв її обробки утворюється пересичений твердий розчин занурення (5 ат.% С), 

період ґратки якого збільшується лише до значення а = 0,3524 нм, а занурені атоми 

вуглецю розміщуються в октаедричних порах ґратки нікелю  

Проте наявність двох фаз у тестових зразків, відібраних після 60 хв МХ 

обробки шихти, дає підставу припустити, що фаза NiCx, насправді є індивідуальним 

карбідом, а не зазначеним твердим розчином занурення вуглецю в ґратку нікелю.  

Для встановлення локалізації атомів вуглецю в кристалічній ґратці карбіду 

NiCx було проведено рентгеноструктурні розрахунки для двох моделей з 

розміщенням цих додаткових атомів в кристалічній структурі металічного нікелю, 

а саме, в позиціях 0,5 0,5 0,5 або 0,25 0,25 0,25 просторової групи Fm3m. В 

результаті було показано, що кращою для опису структури синтезованої фази NiCx 

є модель, в якій атоми вуглецю частково займають положення 0,25 0,25 0,25, а не 

0,5 0,5 0,5 як в випадку пересиченого твердого розчину. Так, якщо фактор 

розбіжності RB для першої моделі не перевищував 0,01, то для другої моделі його 

значення було більшим за 0,05. В свою чергу можливі два варіанти розміщення 

атомів вуглецю в положенні 0,25 0,25 0,25 та еквівалентних йому, а саме, 

статистичне розміщення атомів вуглецю за правильною системою точок 8(с) 

просторової групи Fm3m (дефектна структура типа CaF2 флюорит), або розміщення 

атомів за правильною системою точок 4(c) просторової групи F-43m (дефектна 

структура типу ZnS сфалерит). Проведені структурні розрахунки дають абсолютно 

однакову збіжність між розрахованими за цими моделями та експериментальними 

значеннями інтенсивностей відбиттів, але при інтерпретації отриманих результатів 

перевагу було віддано більш симетричній моделі типу ZnS сфалерит. 

За результатами уточнення величини заповнення атомами вуглецю позиції 

4(c) просторової групи F-43m показано, що синхронно зі збільшенням періоду 

ґратки фази NiCx вміст в неї вуглецю зі збільшенням часу обробки вихідної шихти 

в планетарному млині суттєве збільшується (Рис. 2.23), поступово досягаючи свого 
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максимального значення, яке і відповідає стехіометрії вихідної суміші, а саме, 25, 

40 та 50 ат.% C. 

 

 

Рис. 2.23. Залежність вмісту вуглецю в фазі NiCx від тривалості обробки шихти 

Ni–ВНТ в планетарному млині 

 

Аналіз розташування атомів в кристалічній структурі NiCx показує, що атоми 

вуглецю в ній частково розміщуються в тетраедричних пустотах вихідної нікелевої 

ґратки. При цьому, як атоми вуглецю, так і атоми нікелю мають тетраедричне 

оточення з атомів іншого сорту (Рис. 2. 24). 

 

 

Рис. 2.24. Кристалічна структура карбіду NiCx та координаційні багатогранники 

атомів (червони кружки-атоми нікелю, зелені – атоми вуглецю) 
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Співставлення залежностей періодів кристалічної ґратки (Рис. 2.22) та вмісту 

в структурі вуглецю (Рис. 2.23) від тривалості розмелювання свідчить, що для цих 

кривих притаманний певний злом при часі обробки біля 360 хв. Структурні 

розрахунки показують, що в продуктах МХ синтезу, відібраних після 360 хв 

обробки, кубічна кристалічна ґратка карбіду NiCx, дещо деформується вздовж її 

тілесної діагоналі. 

Кристалічна структура при цьому краще описується в моделі ромбоедричної 

просторової групи R3m з aH  a / 2 , cH  a 3 : 3Ni в 3(a) 0 0 0, а атоми занурення 

частково займають положення 3(a) 0 0 z із  z 0,33. 

Тобто, в процесі МХС структура карбіду NiCx зазнає внутрішню деформацію, 

пов’язану в першу чергу з деформацією тетраедра CNi4. 

Рентгенівські дослідження параметрів реальної структури методом 

апроксимації показує, що карбід NiCx формуються у дрібнокристалічному стані із 

розміром кристалітів 12 нм, причому зі збільшенням часу розмелювання ця 

величина варіюється незначно. Проте, як величини мікродеформації кристалічної 

ґратки цих фаз (Рис. 2.25), так й величини залишкових напружень (Рис. 2.26) дещо 

змінюються, набуваючи своїх екстремальних значень саме в області початку 

внутрішній деформації кристалічної ґратки карбіду NiCx. Тому результати 

визначення параметрів реальної структури синтезованих фаз опосередковано 

свідчать про певний фазовий перехід, який відбувається в продуктах синтезу після 

360 хв витримки в млині шихти кожної з трьох складів. 

Тобто, можна припустити, що на початковій стадії механічного сплавлення 

шихти Ni–ВНТ занурення атомів вуглецю в ґратку нікелю та формування шару 

продуктів синтезу починається з поверхні окремих порошинок металу, в результаті 

чого збільшується поверхневий натяг оболонки (величини залишкових напружень). 

За рахунок дифузійних процесів подальша обробка шихти в планетарному млині 

веде до розповсюдження цієї оболонки всередину частки металу, що 

супроводжується поступовим зменшенням величини залишкових напружень (Рис. 

2.26). 
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Рис. 2.25. Залежність мікродеформації кристалічної ґратки карбіду NiCx від 

тривалості обробки шихти Ni–ВНТ в планетарному млині 

 

 

Рис. 2.26. Залежність залишкових напруг в карбіді NiCx від тривалості обробки 

шихти Ni–ВНТ в планетарному млині 

 

Проте, на початку процесу внутрішньої деформації кристалічної ґратки NiCx 

( 360 хв обробки), яке також, вірогідно, починається із зовнішньої оболонки 

часток кубічної фази, величина залишкових напруг стрибкоподібно збільшується 

(Рис. 2.26). Мікронапруги (деформація) кристалічної ґратки після 360 хв обробки 
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шихти в планетарному млині також збільшується аж до моменту насичення ґратки 

NiCx наявним в шихті вуглецем (вмістом ВНТ) (Рис. 2.25, 2.23). 

Оскільки вміст вуглецю в ґратці NiCx не може перевищувати його вміст в 

шихті, то зважаючи на отримані рентгеноструктурні дані, повне заповнення ґратки 

типу ZnS сфалерит має відбуватися при стехіометричному складі NiC. Саме тому 

фінальний продукт МХС шихти Ni–ВНТ з вмістом 50 ат.% Ni був досліджений з 

використанням методів електронної мікроскопії. Отримані при різному збільшенні 

СЕМ зображення цього зразка наведені на Рис. 2.27. 

 

 

Рис. 2.27. СEM зображення фінального продукту МХС шихти Ni–ВНТ з вмістом 

50 ат.% Ni. Збільшення х 2500 (а), х 5000 (б), х 10000 (в), х 20000 (г). 

 

З наведених СЕМ зображень видно, що порошковий продукт МХС 

складається з окремих конгломератів фази NiC (Рис. 2.27, а, б), кожен з яких має 
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досить однорідну структуру (Рис. 2.27, в, г). Результати локального 

рентгеноспектрального аналізу свідчать, що незважаючи на те, що елементній 

склад окремих областей зразка дещо варіюється, співвідношення в них нікелю до 

вуглецю наближується до стехіометричного (1:1). 

Таким чином, в ході проведених досліджень синтезовано новий карбід NiCx, 

який має широку область гомогенності і при составі 25 ат.% вуглецю зазнає 

поліморфне перетворення з кубічної структури типу сфалериту ZnS до внутрішне 

деформованої структури цього типу.  

Слід зазначити, що отримані нами результати з механохімічного легування 

шихти Ni–ВНТ (3:1) суттєво відрізняються від таких, що були отримані авторами 

роботи [187] для механохімічного легування шихти Ni–Сграфіт того ж складу. А 

саме, оброблений протягом 300 хв зразок Ni – 25 ат.% Сграфіт за даними авторів [187] 

містить суміш двох фаз: Ni3C (95 ваг.%) + (Ni,C) (5 ваг.%). При цьому період гратки 

твердого розчину (Ni,C) (0,3554 нм) практично співпадає з отриманим нами для 

фази NiCx (Рис. 2.22). Крім того, на відміну від описаного в роботі [187] та 

дослідженого нами пересіченого твердого розчину (Ni,C) [23], атомам вуглецю в 

якому притаманне октаедричне оточення з атомів нікелю, атомам вуглецю в 

синтезованій в даній роботі фазі NiCx притаманне тетраедричне оточення з атомів 

нікелю, що є ще одним підтвердженням індивідуальності синтезованого карбіду 

NiCx, Тобто, співставлення отриманих в даній роботі результатів із результатами 

авторів [187] вказують, що при механохімічній обробці в високоенергетичному 

кульовому млині шихти Ni-C взаємодія компонентів суттєво залежить від 

технологічних умов проведенні синтезу та від параметрів застосованого 

планетарного млина. 

 

2.4. Механізм формування карбідів перехідних металів в процесі МХС 

 

Методом механохімічного сплавлення шихти Ме–ВНТ в 

високоенергетичному планетарному млині було синтезовано 12 карбідів d-

перехідних металів [20, 24], які охарактеризовано в Таблиці 2.10. 
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Таблиця 2.10 

Характеристика МХС карбідів, отриманих з шихти Ме-ВНТ 

Вихідний 

метал 

Вміст 

вуглецю 

в металі 

Синтезований 

карбід 

Періоди ґратки, нм 
Вміст вуглецю в карбіді, 

ат.% 

Ентальпія 

утворення 

∆Hf
0, 

кДжмоль-1 
а b c 

МХС 

синтез 

Традиційна 

технологія 

Структура модифікованого типу NaCl 

Ti 8(2) TiC 0,4301(1) – – 51,5(5) 48,7 -82,52 

Zr 7(2) ZrC 0,4655(1) – – 50,6(4) 48,7 -97 

Hf 1 HfC 0,4588(1) – – 50,0(3) 50,0 -102,4 

V 16(2) VC 0,4156(1) – – 53,2(5) 46,9 -57,8 

Nb 10(2) NbC 0,4446(1) – – 50,4(5) 47,7 -66,8 

Ta 4(1) TaC 0,4436(2) – – 51,3(4) 48,7 -68,4 

Y 12(1) YCx 0,4894(3) – – ? ? ? 

Структура типу -Fe2N 

Mo 5(1) Mo2C 0,5174(3) – 0,4744(4) 38,3(5) 35 -5,25 

W 3(1) W2C 0,5168(3) – 0,4710(4) 35,1(6) 33 -29 

Структура типу WC 

W 3(1) WC 0.2874(4) – 0,2811(5) 50(3) 50 -29 

Структура модифікованого типу Fe3Cmod 

Fe 9(2) Fe3C 0,5106(9) 0,6774(7) 0,4526(1) 28(5) 25 1,6 

Co 4(1) Co3C 0,4928(4) 0,6626(5),  0,4404(1) 40(4) 25 0,4 

Структура типу ZnS сфалерит 

Ni 5(1) NiCx до 0,3554 – – 25–50 – – 

Cu 2(1) – – – – – – – 
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Слід зазначити, що в якості вихідних металів шихти було використано 

матеріал в вигляді порошку, стружки або дрібних шматочків (Таблиця 2.1). 

Проби, відібрані через певний час МХ обробки шихти, були вивчені 

переважно методом рентгенівської дифрактометрії. В деяких випадках для 

дослідження були задіяні також методи електронної мікроскопії. Отримані при 

цьому результати для МХС карбіду Fe3C наведені нижче (Рис. 2.28). 

 

 

Рис. 2.28. Фрагменти рентгенограм (випромінювання СоК) та електронограм 

дослідних зразків шихти Fe–ВНТ, обробленої в планетарному млині протягом  

60 хв (а), 150 хв (б) та 240 хв (в). 
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Проведене дослідження показало, що якщо дифрактограма проби, відібраної 

після 60 хв МХ обробки шихти Fe–ВНТ, містить тільки відбиття, які притаманні 

-Fe, то електронограма цієї проби містить сукупність відбиттів від -Fe та 

вуглецю (Рис. 2.28 а). ПЕМ зображення цієї проби (Рис. 2.29 а) показує, що на 

початку процесу механічного сплавлення ВНТ (сірі ниткоподібні частинки) 

спрямовуються до частинок заліза (чорні зерна) і частково обгортають їх. 

 

 

Рис. 2.29. ПЕМ зображення дослідних зразків шихти Fe–ВНТ, обробленої в 

планетарному млині протягом 60 хв (а), 150 хв (б) та 240 хв (с). 

 

За даними авторів [188] після 15 хв обробки в високоенергетичному млині 

вуглецеві нанотрубки розбиваються на частинки, подібні за формою до цибулини, 
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та при подальшій обробці (біля 60 хв обробки) перетворюються на аморфний 

вуглець. Тому можна припустити, що на початковій стадії механічного сплавлення 

шихти Fe–ВНТ реалізуються два процеси, а саме: аморфізація вихідних нанотрубок 

та руйнування частинок заліза. Разом ці процеси викликають проникнення вуглецю 

по границях зерен до частинок заліза, а руйнування цих границь збільшує 

контактну площу між залізом і вуглецем. 

Подальша обробка вихідної шихти Fe–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. 2.28, б). Окремі частки вуглецевих нанотрубок на 

ТЕМ зображеннях цієї проби (Рис. 2.29, 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. 2.29, б). Слід зазначити також, що на даній стадії процесу розмелювання зерна 

заліза значно деформуються, в результаті чого розміри кристалітів суттєво 

зменшуються. 

Видно (Рис. 2.29, 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. 2.28, в). На цьому процес карбідоутворення не 

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

стадіях процесу розмелювання наситив 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.  
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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 (Таблиця 2.1, 2.2, Рис. 2.30), 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. 

 

 

Рис. 2.30. Залежності вмісту додаткового вуглецю в металах та карбідах, 

отриманих МХС, від енергії активації дифузії вуглецю (трикутники – тверді 

розчині занурення, круги – карбіди). 
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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. 2.30). 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. 

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

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 його 

утворення. Тоді, якщо значення ентальпії утворення для карбіду (Таблиця 2.11, 

Рис. 2.31) нижче (більш негативне), то процес  формування цього карбіду є більш 

термодинамічне сприятливий. З огляду на це, досліджені монокарбіди MeC можна 

ранжувати за простотою їх утворення в планетарному млині (від меншого до більш 

тривалого часу обробки) як HfC → ZrC → TiC → TaC → NbC → VC. Аналізуючи 

наведені в Таблиця 2.10 дані для ентальпії утворення досліджених карбідів, можна 

приблизно оцінити час, необхідний для їх утворення. 

 

 

Рис. 2.31. Залежність розміру кристалітів МХ синтезованих карбідів від ентальпії 

їх утворення. 
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Докладне дослідження кристалічної структури МХС карбідів показує, що для 

них, так само як і для твердих розчинів занурення, характерний надлишковий вміст 

вуглецю в їх кристалічної 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. 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. 2.30). Тобто, при утворенні карбідних фаз конкурують 

два процеси, а саме, дифузія вуглецю в ґратці вихідного метала та формування 

карбідної фази на базі насиченого твердого розчину 

Нарешті, на третьому етапі механічного легування формування карбіду 

завершується. При цьому, при досягненні відповідної критичної товщини 

оболонки, частинки цього карбіду відшаровуються від поверхні частинки металу-

попереднику і піддаються розмелюванню зі зменшенням розміру кристалітів. 

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 

(Рис. 2.31). 

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 
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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 (Рис. 2.1), 

а, значить, досліджені в даній роботі карбіди d-перехідних металів під час МХС 

формуються в основному за рахунок самопідтримуваної реакції, як це було раніше 

показано в роботах [170, 171] для ТіС.  
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Висновки по розділу 2 

 

1. Механохімічною 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. 

2. 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. 

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

утворенні твердого розчину занурення та додаткового вуглецю, що 

занурюється в наявні окта- та тетраедричні пори карбідів, добре корелює зі 

значенням енергії активації дифузії вуглецю в відповідному металі.  

4. На основі узагальнення даних рентгенівської дифракції та електронної 

мікроскопії встановлено механізм формування карбідних фаз в процесі МХ 

обробки шихти Ме–ВНТ і показано, що досліджені в даній роботі карбіди 

d-перехідних металів під час МХС формуються в основному за рахунок 

самопідтримуваної реакції.  

  



169 

РОЗДІЛ 3 

 

НАНОКОМПОЗИТИ, ОТРИМАНІ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ МХ ОБРОБКИ 

ШИХТИ НА ПЕРШОМУ ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ЕТАПІ СИНТЕЗУ 

 

Завдяки унікальній комбінації таких властивостей як висока зносостійкість, 

твердість, міцність й корозійна стійкість, армовані керамічними частинками 

композити на основі металевих матриць (кермети) знайшли своє застосування в 

хімічній, аерокосмічній, автомобільній, гірничодобувній та нафтогазовій галузях 

промисловості [189–193]. Успіхи, які були досягнуті при здійснені прямого 

механохімічного синтезу з шихти Ме–ВНТ нанорозмірних подвійних карбідів 

перехідних металів, спонукали нас провести ряд таких експериментів по синтезу 

нанокомпозиційних матеріалів (НКМ), в ході яких зазначені вище карбіди 

утворюються в металевій матриці безпосередньо під час розмелювання шихти 

Ме–Ме–ВНТ (Ме–металічна матриця, Me – метал, що слугує зародком карбідної 

фази).  

Відомо також, що механохімічна обробка нанорозмірних порошків деяких 

металів, схильних до окиснення, може привести до утворення в вихідному 

матеріалі додаткових оксидних фаз, незважаючи на те, що МХС проводиться в 

захисному середовищі. Проте, саме наявність в синтезованому матеріалі оксидів в 

перспективі може привести до поліпшення його механічних властивостей. 

Зважаючи на зазначене вище, в роботі було заплановано синтезувати 

нанокомпозиційні матеріали в системах Fe–Ti–ВНТ, Ti–Cu–ВНТ, Y–Cu та Ni–C із 

залученням МХ активації шихти на першому технологічному етапі синтезу. 

Основою для даного вибору 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. 
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3.1. Нанокомпозити Fe-Ti-ВНТ  

 

Згідно із діаграмою стану системи Fe–Ti–C [194], в твердому стані в її 

залізному куті існують двофазні області Fe–TiC та Fe3C–TiC, які обмежують 

трифазну область Fe–Fe3C–TiC. Із зазначених областей для синтезу НКМ було 

вибрано три композиції (Табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1 

Склад шихти для синтезу НКМ Fe–Ti–ВНТ 

№ Область 

діаграми стану 

Fe Ti ВНТ 

ат.% ваг.% ат.% ваг.% ат.% ваг.% 

1 Fe–TiC 56 70 22 24 22 6 

2 Fe3C–TiC 60 80 10 11 30 9 

3 Fe–Fe3C–TiC 56 72 9 21 25 7 

 

Згідно даних рентгенівського фазового аналізу відібраних продуктів 

механохімічного синтезу карбід TiC починає утворюватися в кожному з трьох 

зразків уже після 30-хвилинної обробки вихідної шихти. В зразках, оброблених 

протягом 40 хвилин, елементарний титан вже не виявляється, а основною фазовою 

складовою дослідних проб всіх трьох композицій залишається -Fe. Подальша 

обробка шихти 1 до суттєвої зміни її фазового складу не веде, проте обробка шихти 

2 та шихти 3 супроводжується появою та поступовим збільшенням кількості фази 

Fe3C, яка в цих зразках співіснує з карбідом TiC. Остаточно, після 150 хв 

розмелювання шихти у планетарному млині зразки за даними кількісного фазового 

аналізу мали такий фазовий склад:  

 

-Fe (75) + TiC (25) (шихта 1); 

Fe3C (86) + TiC (14) (шихта 2); 

-Fe (34) + Fe3C (33) + TiC (33) (шихта 3) 
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(Рис. 3.1), що практично відповідає їх вибраним положенням на ізотермічному 

перерізі діаграми стану системи Fe–Ti–C. 

Слід зазначити, що першочергове утворення карбіду TiC, а не Fe3C не є 

дивним, оскільки вільна енергія утворення фази TiC є набагато нижчою, ніж у фази 

Fe3C (Табл. 2.10). Тобто, утворення карбіду TiC є термодинамічно більш 

сприятливим ніж утворення карбіду Fe3C, і, природно, починається і завершується 

при розмелюванні шихти раніше. 

 

 

Рис. 3.1. Фрагменти дифрактограм кінцевих продуктів МХ обробки шихти Fe-Ti-

BHT. Відбиття -Fe позначені як “x”, відбиття TiC як “o”, інші відбиття належать 

до Fe3C. Випромінювання CоK. 

 

Процес механохімічної обробки шихти 1 (-Fe (75) + TiC (25)), було 

досліджено більш докладно, оскільки виготовлений іншим методом НКМ цього 

складу знайшов своє використання в промисловості. Слід також зазначити, що 

паралельно із обробкою багатокомпонентної шихти 1 з метою виявлення 

особливостей утворення карбіду TiC здійснювали обробку шихти Ti–C 

еквіатомного складу.  

Характер зміни фазового складу продуктів МХ синтезу як еквіатомної шихти 

Ti–C, так і шихти 1 Fe–Ti–C ілюструє Таблиця 3.2.
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Таблиця 3.2 

Фазовий склад, розміри зерен та значення мікродеформації ґраток для фаз, які існують в Fe–TiC після механохімічної 

обробки шихти 

Тривалість 

розмелю-

вання, хв 

Фазовий склад 

TiC -Fe 

Параметр 

ґратки 

a, нм 

Розмір 

зерна, 

D, нм 

Мікродеформація 

ґратки, 

, % 

Параметр 

ґратки 

a, нм 

Розмір 

зерна, 

D, нм 

Мікродеформація 

ґратки, 

, % 

Шихта Склад TiC 

20 Ti(97)1)+ TiC(3) – – – – – – 

30 Ti(78)+ TiC(22) 0,4314(3) – – – – – 

40 TiC(75) + Ti(25) 0,4312(2) 17(2) – – – – 

50 TiC(79) + Ti(10) + -Fe(11) 0,4308(3) 10(2) – – – – 

60 TiC(70) + -Fe(30) 0,4306(3) 8(2) – – – – 

Шихта 1 Fe-TiC 

20 -Fe(72) + Ti(25) + TiC(3) – – – 0,2866(1) 440(10) 0,13(2) 

30 -Fe(72) + Ti(16) + TiC(12) 0,4298(3) 5(2)– – 0,2868(2) 243(8) 0,17(2) 

40 -Fe(68) + TiC(32) 0,4298(2) 4(1) – 0,2866(2) 178(6) 0,19(2) 

60 -Fe(70) + TiC(30) 0,4291(3) 3(1) – 0,2866(2) 21(3) /25(4) 0,28(2) 

90 -Fe(72) + TiC(28) 0,4293(3) 3(1) – 0,2867(2) 12(2) / 10(2) 0,32(2) 

120 -Fe(75) + TiC(25) 0,4289(3) 3(1) – 0,2869(2) 7(2) / 8(2) 0,33(2) 

Компакт -Fe(75) + TiC(25) 0,4307(2) 
20(2) 

24(4)2) 
0,24(2) 0,2868(2) 

19(3) 

22(3)2) 0,19(2) 

1) Вміст фази, ваг. % 
2) Розмір зерна за даними СЕМ
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Добре видно, що формування монокарбіду TiC після 60 хв розмелювання 

шихти обох складів практично завершується, а подальша обробка в планетарному 

млині на фазовий склад продуктів синтезу вже не впливає. 

При цьому, параметр ґратки a фази α-Fe від часу розмелювання практично не 

залежить, і він є близьким до значення параметру ґратки вихідного заліза 

(a = 0,2866(2) нм, Таблиця 3.2). Натомість, параметр ґратки карбіду TiC з часом 

розмелювання дещо зменшується (Рис. 3.2). Ці результати узгоджуються з 

результатами роботи [195], в який було виявлено, що збільшення часу витримки 

від 5 до 20 годин у планетарному млині шихти Fe–TiC (83 об.%) приводить до 

зменшення параметру ґратки TiC. 

 

 

Рис. 3.2. Залежності параметрів ґраток карбіду TiC, що утворюється в еквіатомній 

суміші TiC і в продуктах синтезу шихті 1 Fe-Ti-C від тривалості розмелювання (в 

рамках наведено. значення параметру ґратки для звичайного карбіду TiC). 

 

З Рис. 3.1. видно, що присутні на дифрактограмах піки фаз у всіх трьох 

продуктах синтезу Fe–Ti–C суттєво уширені. Тому за побудованими за методикою 

Вїльямсона-Холла [166] графіками були визначені середні значення розмірів зерен 

D, а також значення мікродеформації кристалічної ґратки ε для всіх наявних фаз: 

α-Fe, Fe3C та TiC. 
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За методикою Вільямсона-Холла були визначені середні значення розмірів 

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

(рис. 3.3, Табл. 3.2). 

 

 

 

Рис. 3.3. Графіки Вільямсона-Холла (а) для фаз, які існують в зразках шихти 1 Fe-

Ti-C: 1 – -Fe (120 хв); 2 – TiC (120 хв); 3 – TiC (компактований зразок); 4 – -Fe 

(компактований зразок). Графіки залежності розміру зерен фази TiC, що 

утворюється в досліджених зразках від тривалості розмелювання (в рамках 

наведено значення для спеченого зразка) (б). Графіки залежності розміру зерен (в) 

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

розмелювання (в рамках наведені значення для спеченого зразка). 

 

Аналіз одержаних експериментальних залежностей D(t )та ε(t) у програмі 

OriginPro 8 показав, що вони добре апроксимуються кривими 

y = y0 + Aexp(–x/t) (суцільні лінії на Рис. 3.3, б, в, г). При цьому можна припустити, 
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що в зазначених залежностях розміру зерна фаз від тривалості розмелювання 

шихти (Рис. 3.3. б, в) параметри апроксимації y, yo, A, x, t в експоненціальних кривих 

мають певний фізичний сенс, а саме, 

 

𝐷 = 𝐷0𝑒𝑥𝑝 (−
𝑡

𝜏
) + 𝐷𝑓𝑖𝑛, 

 

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. 

З метою подальшого вивчення механічних характеристик композиту Fe–TiC 

двофазний порошковий продукт, отриманий після 120 хв розмелювання в 

планетарному млині кожної з трьох сумішей (шихта 1, шихта 2 та шихта 3) був 

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). За даними рентгенівського 

фазового аналізу компактованої таким чином зразки за фазовим складом повністю 

відповідають задіяним до спікання сумішам (Рис. 3.1). 

Так, компактований зразок шихти 1 містить α-Fe та TiC (Табл. 3.1, Рис. 3.1), 

але, судячи з вигляду дифрактограм та результатів відповідних розрахунків, зерна 

обох фаз укрупнюються. Показано також, що при HP-HT спіканні в кристалічній 

решітці TiC з'являється мікродеформація, а в кристалічній решітці α-Fe 

мікродеформація навпаки дещо зменшується (тобто, мікронапруги в залізній 

матриці частково знімаються) (Табл. 3.2, Рис. 3.3). 
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Слід зазначити, що HP-HT спікання приводить до загострення та збільшення 

кількості брегівських відбиттів дифрактограми, що дає змогу коректно уточнити 

кристалічні структури обох існуючих в зразку фаз. Проведені розрахунки показали, 

що карбід TiC (правильніше TiC0,82) належить до структури типу NaCl з параметром 

ґратки а дещо більшим, ніж в розмеленому порошку (Табл. 3.3, Рис. 3.2). Навпаки, 

фаза α-Fe після спікання не зазнає ніяких структурних змін. 

 

Таблиця 3.3. 

Кристалічні дані для фаз α-Fe та TiC, які існують в спеченому зразку 

Fe–Ti–C, що виготовлений з обробленого в планетарному млині  

порошку Шихти 1 (120 хв обробки) 

Атом Позиція 
Заповнення 

позиції 
x y z 

-Fe (власний структурний тип) 

Fe 2a 1,00(1) 0 0 0 

Просторова група Im3m (no. 229) 

Параметр ґратки, a, нм 0,2866(1) 

Температурна поправка, нм2 B = 0,72(8)·10-2 

Розрахований вміст фази 75(2) ваг.%, 65(4) об.% 

TiC0,82 (структура типу NaCl) 

Ti 4a 1,00(1) 0 0 0 

C 4b 0,82(6) 0,5 0,5 0,5 

Просторова група Fm3m (no. 225) 

Параметр ґратки, a, нм 0.4304(1) 

Температурна поправка, нм2 B = 0,56(2)·10-2 

Розрахований вміст фази 25(2) ваг.%, 35(4) об.% 

Коефіцієнт розбіжності RI = 0,046 розраховано за 8 незалежними 

відбиттями дифрактограми двофазного зразка. 

 

Згідно даних рентгенівських досліджень в результаті HP-HT спікання 

наночастинки з розміром кристалітів у порошку 4–8 нм укрупнюються до 
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20–22 нм. СЕМ-зображення композитів, отриманих з шихти 1, шихти 2 та шихти 3 

свідчать про їх досить високу щільність (Рис. 3.4, а–в). Згідно з даними РСМА 

інтегральний склад цих композитів в цілому відповідає складу задіяної шихти. При 

цьому, розподіл елементів уздовж зразків є вельми однорідним для композитів, 

отриманих із сумішей, склад яких відповідає двофазним областям діаграми стану 

системи Fe–Ti–C (шихта 1 Fe–TiC та шихта 2 TiC-Fe3C) (Рис. 3.4, а, б). Композит, 

склад якого знаходиться в трифазній області діаграми системи Fe-Ti-C (шихта 3 

Fe–TiC–Fe3C), природно містить включення заліза (світла фаза на Рис. 3.4, в).  

 

 

Рис. 3.4. 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. 

 

Логічно було б припустити, що наявність такого однорідного розподілу 

частинок карбідів в зв'язуючій матриці заліза та відсутність міжграничних зв’язків 

(Рис. 3.4, б, в) можуть привести до посилення механічних характеристик 

нанокомпозитів, що досліджуються. Дійсно, тестування HP-HT 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) [196] і вище, ніж для 

матеріалу сталь–TiC з 30 ваг.% карбіду (67 HRC ≈ 8.8 ГПа) [197]. Таким чином, 

отримані результати підтвердили наше припущення щодо ефективності 

використання вуглецевих нанотрубок в якості вуглецевого компонента для синтезу 
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матеріалів з покращеними механічними властивостями, а також МХ формування 

карбіду титану безпосередньо в металічній матриці, а не використання цього 

карбіду як готової компоненти шихти. 

 

3.2. Нанокомпозити Ti-Cu-ВНТ  

 

В системі Ti–Cu–ВНТ було виготовлено та оброблено дві композиції шихти: 

75 ваг.% Ti, 25 ваг.% Cu, (79,9 ат.% Ti, 20,1 ат.% Cu) та 67,7 ваг.% Ti, 33,3 ваг.% 

Cu, (72,7 ат.% Ti, 27,3 ат.% Cu), причому, обидві суміші шихтувалися з добавкою 

1 об.% ВНТ [26]. За даними рентгенівського фазового аналізу вже 60 хв обробка 

вихідної шихти в планетарному млині веде до утворення нанорозмірного 

інтерметаліди Ti3Cu (розмір зерна біля 7 нм), а подальша МХ обробка до зміни 

фазового складу продукту розмелювання не веде. Отримані порошкові продукти 

механохімічного синтезу шихти обох складів були компактовані спіканням 

порошку при 1253 К із попереднім його холодним пресуванням при кімнатній 

температурі. В результаті рентгенівського дослідження було встановлено, що 

фазовий склад компактованих таким чином зразків кардинально відрізняється від 

фазового складу порошкових продуктів МХ синтезу. 

Так, спікання при 1253 К витриманого протягом 60 хв в планетарному млині 

порошку із 25 ваг.% (20,1 ат.%) міді веде до того, що окрім залишків вихідного 

титану в зразку існує нова фаза, дифракційний спектр якої добре індексується в 

кубічній гранецентрованій ґратці із а = 1,1514(3) нм (Рис. 3.5, позначено як карбід 

Ti2CuCx). 

Отримане значення параметру ґратки фази Ti2CuCx та характерне 

розташування дифракційних піків на дифрактограмі цього зразка (Рис. 3.5) дають 

підстави припускати, що дана фаза кристалізується в структурному типі Ti2Ni із 

зануреними до неї атомами вуглецю. Це припущення є цілком природним і тому, 

що саме в цьому структурному типі кристалізується один з відомих інтерметалідів 

титану Ti2Cu (структура типу Ti2Ni). Саме тому уточнення кристалічної структури 
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зазначеного карбіду Ti2CuCx було проведено в моделі типу Ti2Ni із прорахунком 

декількох варіантів розташування атомів вуглецю, занурених до її пустот. 

 

 

Рис. 3.5. Дифрактограми продуктів, отриманих механічним легуванням суміші 

(мас. %) Ti:Cu 3:1 із 1 об. % ВНТ (порошок) з наступним спіканням цієї шихти 

при 1253 К: Т – титан, 1 – Ti2CuCx. 

 

Один з запропонованих варіантів, який привив до найкращої відповідності 

між експериментальними та розрахованими значеннями інтенсивностей відбиттів, 

наведено у Таблиці 3.4. Цей варіант розміщення атомів в кристалічній структури 

карбіду Ti2CuCx вказує, що структура є дещо дефектною по міді (розрахований 

склад 30,8 ат.% міді, а не 33,3 ат.%) і містить незначну кількість занурених до неї 

атомів вуглецю (лише 0,5 ат.%). Тобто, кристалічна структура цього карбіду дуже 

незначно відрізняється від кристалічної структури інтерметаліду Ti2Cu, що її 

породжує. Проекцію структури карбіду Ti2CuCx на площину XY зображено на 

Рис. 3.6. 

Натомість нанорозмірний інтерметалід Ti3Cu з порошку із 33,3 ваг.% Cu 

(27,3 ат.% Cu) при спіканні під дією високої температури перетворюється у суміш 

описаного вище кубічного карбіду Ti2CuCx та нової фази Ti3Cu2Cx, дифрактограма 

якої добре індексується в тетрагональній ґратці із а = 1,1985(2) нм, с = 0,3044(1) нм 

(Рис. 3.7). 
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Таблиця 3.4. 

Кристалографічні дані потрійних карбідів, що утворюються спіканням продуктів 

механохімічного синтезу шихти Ti–Cu–ВНТ. 

Ti2CuCx 

Атом Позиція Заповнення X Y Z 

Ti(1) 48f 1,00(1) 0,449(1) 0,125 0,125 

Ti(2) 16c 1,00(1) 0 0 0 

Cu(1) 32d 0,82(1) 0,209(1) 0,209(1) 0,209(1) 

Cu(2) 16e 0,16(1) 0,5 0,5 0,5 

C(1) 8a 0,06(1) 0,125 0,125 0,125 

Просторова група  Fd3m, N 227 

Параметри ґратки, a,нм 1,1516(3) 

Незалежні відбиття 34 

Температурна поправка, нм2 B = 2,89(1)·10-2 

Розрахований склад сполуки, ат.% 68,6 Ti; 30,8 Cu; 0,6 C 

Фактор розбіжності RW = 0,078 

Ti3Cu2Cx, 

Атом Позиція Заповнення X Y Z 

Ti(1) 2a 1,00(1) 0 0 0 

Ti(2) 8j 0,64(2) 0,128(1) 0,182(1) 0,5 

Ti(3) 8j 0,76(2) 0,423(1) 0,228(1) 0 

Ti(4) 4g 1,00(1) 0,301(2) 0,199(2) 0 

Ti(5) 4h 0,24(1) 0,250(1) 0,250(2) 0,5 

Cu(1) 4h 1,00(1) 0,401(1) 0,099(1) 0,5 

Cu(2) 4g 0,64(1) 0,099(1) 0,401(1) 0 

Cu(3) 8j 0,64(1) 0,995(1) 0,206(1) 0,5 

C(1) 4i 0,33(1) 0 0,5 0,25 

Просторова група  P4/mbm, N 127 

Параметри ґратки, a, c, нм 1,1986(7); 0,3042(2) 

Незалежні відбиття 80 

Температурна поправка, нм2 B = 3,89(1)·10-2 

Розрахований склад сполуки, ат.% 58,3Ti; 37,5Cu; 4,2 C 

Фактор розбіжності RW = 0,076 
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Рис. 3.6. Проекції структур карбідів 1 – Ti2CuCx та 2 – Ti3Cu2Cx на площину XY: 

кружки червоного кольору – атоми титану, синього – атоми міді, зеленого – атоми 

вуглецю. 

 

 

Рис. 3.7. Дифрактограми продуктів, отриманих механічним легуванням суміші 

(мас. %) Ti:Cu 2:1 із 1 об. % ВНТ (порошок) з наступним спіканням цієї шихти 

при 1253 К: 1 – Ti2CuCx, 2 – Ti3Cu2Cx. 
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Серед придатних до ідентифікування фаз-аналогів для фази Ti3Cu2Cx, було 

виявлено лише нітрид Ti3CuN із невідомою кристалічною структурою, але 

близькими значеннями параметрів тетрагональної кристалічної ґратки. 

Прорахунок декількох запропонованих нами варіантів розміщення атомів за 

правильними системами точок просторової групи P4/mbm (саме ця просторова 

група була запропонована для нітриду Ti3CuN) привів до цілком коректної моделі 

структури карбіду Ti3Cu2Cx, (Таблиця 3.4, Рис. 3.6), яку можна розглядати як новий, 

описаний вперше структурний тип неорганічних сполук. Згідно з даним про 

розрахований склад сполуки, вона є дефектною як по титану так і по міді, а також 

містить певну кількість вуглецю (4,2 ат.%), який занурюється в тетраедричні пори 

її металічної підґратки (Рис. 3.6).  

Таким чином, в результаті термічної обробки (1253 К) продуктів 

механохімічного синтезу шихти із 20–27 ат.% міді утворюються потрійні карбіди 

Ti2CuCx та Ti3Cu2Cx, кристалічна структура одного з яких визначена вперше та 

віднесена до нового, невідомого раніше структурного типу.  

Дослідження мікротвердості компактованих зразків із 20,1 ат.% та 27,3 ат.% 

Cu вказує, що вони є неоднорідними за значеннями отриманих величин і 

змінюється в межах (6,9–7,1) ГПа. Тобто, незалежно від фазового складу (вміст 

карбідів Ti2CuCx та Ti3Cu2Cx, а також супутніх їм фаз) середня мікротвердість 

синтезованих матеріалів є значно вищою за мікротвердість чистого титану 

(0,97 ГПа) і тим більше міді (0,37). А значить, добавки незначної кількості ВНТ в 

шихту Ti–Cu із вмістом 20–27 ат.% міді суттєво впливають на механічні 

властивості компактованих із попередньо розмелених порошків.  

 

3.3. Нанокомпозит на основі інтерметаліду YCu 

 

Фізичні та механічні властивості інтерметалічних сполук зі структурою типу 

CsCl привертають до себе велику увагу завдяки поєднанню високої міцності, 

високої температури плавлення, низької густини та хорошої корозійної стійкості, 
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що дозволяє експлуатувати ці матеріали при підвищених температурах [198–202]. 

Більше того, Гшнайдер з співавторами [203] і Рассел та ін. [204] виявили 

незвичайну пластичність при розтягу в стехіометричних еквіатомних сполуках 

REMe зі структурою типу CsCl (RE = Y, Dy, Er, Ho; Me = Cu, Zn, Ag). Серед цих 

сполук найбільшу пластичність зафіксовано у сполуці YAg (видовження 

полікристалічного зразка становить > 20%) [102]. Майже таку саму пластичність 

демонструє сполука YCu, у якої значення міцності на розрив та деформації при 

розриві знаходяться в межах 175–300 МПа та 6–11%, відповідно [203, 204]. 

Традиційно інтерметаліди, зокрема, сполуку 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. 

Дослідження фазових перетворень, що відбуваються при механічній обробці 

екватомної порошкової суміші Y–Cu у високоенергетичному планетарному млині 

були проведені в захисній атмосфері аргону. 

Рентгенограми проб, відібраних після 17,5, 32,5 та 50 хв обробки еквіатомної 

суміші порошків Y-Cu в планетарному млині представлені на Рис. 3.8.  

 

 

Рис. 3.8. Фрагменти дифрактограм проб відібраних після обробки еквіатомної 

суміші Y-Cu у планетарному млині; CuK випромінення. 
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Добре видно, що невелика кількість фази YCu разом із компонентами шихти 

(елементарні ітрій та мідь) існує в відібраних пробах вже після 10 хв розмелювання 

шихти (Таблиця 3.5). При подальшій МХ обробці шихти вміст фази YCu поступово 

збільшується. Крім того, процес розмелювання супроводжується також 

утворенням інтерметаліда YCu2 і на останніх стадіях МХ обробки (починаючи з 

40 хв) фази YCu та YCu2 стають головними фазовими складовими відібраних проб 

(Таблиця 3.5, Рис. 3.8, 3.9). 

 

 

Рис. 3.9. Вміст фазових складових (ваг. %) у продуктах МХ синтезу еквіатомної 

суміші Y–Cu в залежності від тривалості її розмелювання. 

 

За результатами кількісного фазового аналізу встановлено, що вміст фаз YCu 

та YCu2 в шихті збільшується одночасно, досягаючи після 50 хв обробки свого 

максимального значення, а саме: 44(2) ваг. % YCu і 56(2) ваг.% YCu2. Подальше 

розмелювання (до 120 хв) до зміни фазового складу досліджуваних зразків не веде 

(Табл. 3.5, Рис. 3.9). Слід також зазначити, що параметр ґратки a фази YCu, яка 

утворюється в результаті МХ синтезу, аналогічний параметру ґратки сполуки YCu, 

отриманої методом дугової плавки. Докладніше, середнє значення для продукту 

МХС YCu складає а = 0,34756(6) нм, тоді як для компактної сполуки YCu це 

значення дорівнює a = 0,34757(2) нм [205] або 0,3473(2) нм [206] (Таблиця 3.6).
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Таблиця 3.5. 

Фазовий склад еквіатомної суміші Y-Cu після її обробки в планетарному млині в атмосфері аргону, а також параметри 

ґратки, розмір зерна та мікродеформація кристалічної ґратки фази YCu. 

 

Час 

обробки 

(хв) 

Фазовий склад 
Параметр ґратки a 

фази YCu (нм) 

Розмір зерна, 

D (нм) 

Мікродеформація 

кристалічної 

ґратки 

 (%) 

Порошкові зразки 

0 Y(51)+Cu(49)1) – – – 

10 Y(53)+Cu(41)+YCu(6) 0,3475(9) – – 

17,5 Y(43)+Cu(25)+YCu(15)+ YCu2(17) 0,34761(2) – – 

25 YCu(31)+Y(29)+YCu2(33)+Cu(7) 0,3476(2) – – 

32,5 YCu(42)+YCu2(40)+Y(18) 0,3475(3) – – 

40 YCu(45)+YCu2(49)+Y(3) 0,3476(3) 8(2) 0,37(2) 

50 YCu(44)+YCu2(56) 0,3476(3) 8(2) 0,30(2) 

60 YCu(44)+YCu2(56) 0,3475(4) 9(2) 0,49(2) 

90 YCu(42)+YCu2(58) 0,3476(5) 14(2) 0,80(2) 

120 YCu(42)+YCu2(58) 0,3476(5) 26(3) 1,11(2) 

Компактовані зразки 

60 YCu(43)+YCu2(53)+Y2O3(4) 0,3476(1) 5(1) 0,21(2) 

120 YCu(39)+YCu2(55)+Y2O3(6) 0,34755(4) 19(2) 0.44(2) 
1) В дужках наведено вміст фази, ваг. %
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Таблиця 3.6 

Кристалографічні дані для фаз YCu та YCu2, що існують в матеріалі, отриманому 

холодним пресуванням продуктів МХ обробки шихти Y–Cu (час обробки в 

планетарному млині складав 120 хв). 

Атом Позиція  Заповнення х y z 

YCu (структура типу CsCl) 

Y 1a 1,00(1) 0 0 0 

Cu 1b 1,00(1) 0,5 0,5 0,5 

Просторова група Pm3m (no, 221) 

 0,3475(1); 0,34757(2) [272]; 0,3473(2) [206] 

Незалежні відбиття 14 

Температурна поправка, нм2 B = 0,77(9)·10–2 

Фактор розбіжності RI= 0,064 

YCu2 (структура типу KHg2) 

Y 4e 1,00(1) 0,25 0 0,526(1) 

Cu 8f 1,00(1) 0,083(1) 0 0,158(3) 

Просторова група Imma (no, 74) 

Параметри ґратки a, b, c, нм 

0,6874(6); 0,4258(5); 0,7255(9) 

0,6800(5); 0,4305(5); 0,7315(5) [274] 

0,6891(8);  0,4308(3); 0,7308(3) [275] 

0,6851(4); 0,4301(2); 0,7288(3) [276] 

Незалежні відбиття 26 

Температурна поправка, нм2 B = 3,21(2)·10–2 

Фактор розбіжності RI = 0,058 

 

Дифракційні піки обох фаз (YCu та YCu2), присутніх на дифрактограмах 

відібраних МХ проб, значно уширені (Рис. 3.8). За цими відбиттями із 

застосуванням методу Вільямсона–Холла [128] було визначено середні розміри 

зерна D, які для цих фаз в кінцевих продуктах синтезу складають біля 20 нм. Отже, 

механічне легування в планетарному млині еквіатомічної порошкової суміші Y–Cu 
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веде до синтезу двофазного нанокристалічного порошку (YCu + YCu2) з розміром 

зерна меншім за 30 нм. 

Зменшення з часом МХ обробки середніх розмірів зерна фази YCu та 

накопичення в її кристалічної ґратці мікродеформацій ілюструє Рис. 3.10 

 

 

Рис. 3.10. Розмір зерна фази YCu (a) та мікродеформація її кристалічної ґратки (б) 

в залежності від тривалості розмелювання вихідної суміші Y–Cu (значення для 

консолідованого зразка наведені у рамці). 

 

З метою подальших проведення досліджень фізичних властивостей дві 

порошкові суміші, оброблені в планетарному млині протягом 60 хв і 120 хв, 

консолідували методом холодним пресуванням (прикладене 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 (Табл. 3.5, Рис. 3.11). 
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Рис. 3.11. Фрагменти дифрактограм порошкового кінцевого продукту МХ синтезу 

суміші Y–Cu (120 хв. обробки) та одержаного з неї компакту. Випромінювання 

CuK. 

 

Загострення після холодного пресування розмеленої порошкової суміші 

дифракційних відбиттів (Рис. 3.11) дозволило коректно уточнити кристалічні 

структури обох фаз YCu та YCu2. В результаті проведених розрахунків 

кристалічної структури було виявлено, що сполука YCu утворюється в повністю 

упорядкованій структурі типу CsCl, а кристалічна структура інтерметаліда YCu2 

належить до типу KHg2 (Таблиця 3.6). При цьому, отриманий параметр ґратки a для 

YCu добре узгоджується зі значенням, представленим у літературі [205, 206], тоді 

як параметри ґратки для фази YCu2 від літературних даних [207, 208] дещо 

відрізняється (Таблиця 3.6). 

Дослідження твердості консолідованих зразків проводили на приладі 

«Мікрон–Гамма» на якому встановлений індентор Берковича [209, 210], В одному 

досліді проводили 15 вимірювань залежності навантаження на індентор Р від 

глибини  індентування h, Для визначення середніх значень твердості Н і модуля 

Юнга Е одержані експериментальні криві навантаження аналізували за методикою 

Олівера і Фара [211], Визначені середні значення H і Е наведено в Таблиці 3,7.
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Таблиця 3.7 

Механічні характеристики консолідованих після МХ обробки зразків та 

літературні дані для окремих фаз 

Фазовий склад 

Розмір 

зерна, 

D (нм) 

Мікроде-

формація 

ґратки,  

(%) 

Твердість, 

H (ГПа) 

Модуль 

Юнга, 

E (ГПа) 

Літера-

тура 

60 хв МХ обробки шихти  

YCu(44)+YCu2(54)+Y2O3(2)  
5(1) 0,21(2) 2,6(4) – 

Наші 

дані 

120 хв МХ обробки шихти 

YCu(39)+YCu2(55)+Y2O3(6) 
19(2) 0,44(2) 3,3(4) 120,2 

Наші 

дані 

YCu(42)+YCu2(58) – – 3,04(6) – [213] 

YCu – – 2,13(21) 133,3; 

92,7 

[213–

216] 

Y2O3 – – 7,7 – [201] 

Слід підкреслити, що значення мікротвердості, отримані нами для 

композиційного матеріалу з використанням МХС, дещо вищі, ніж для звичайних 

інтерметалідів YCu, отриманих методом дугового плавлення. Так, для зразків, 

отриманих методом дугової плавки: H дорівнює 2,13(21) ГПа однофазного YCu, та 

сягає 3,04(6) ГПа для полікристалічного зразка, що містить 42 ваг.% YCu і 58 ваг.% 

YCu2 [212] (Табл. 3.7). Крім того, модуль Юнга E становить 120(5) ГПа, 

Експериментальних даних щодо модуля Юнга сполуки YCu не існує, але за 

теоретичними розрахунками ця величина складає біля 133 ГПа [213–216], до цієї 

величини і наближається отримане нами значення E для синтезованого композита 

(Табл. 3.7). 

З метою виявлення причин зсуву складу отриманого матеріалу з багату на 

мідь область концентрації від складу задіяної для його створення еквіатомної 

шихти було проведено електрон мікроскопічно дослідження як порошкових 

продуктів так і спресованих з неї композитів. Так, СЕМ зображення порошку, 

обробленого 120 хв у планетарному млині, показують, що кожна відокремлена 
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частинка (діаметр 30–50 мкм, Рис. 3.12, а) має дрібнозернисту структуру (розмір 

зерна приблизно 20 нм, Табл. 3,5, Рис. 3,12, б). 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. 3.12 а. 

б). 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. 3.13 

ці шари умовно позначені як 1 і 2 (темні та світлі області. відповідно). Слід 

зазначити. що розміри зерен у кожному з шарів не перевищує 20–30 нм (вставка на 

Рис. 3.12, б). 

 

Рис. 3.12. Мікрофотографії еквіатомної шихти Y–Cu після 120 хв МХ обробки в 

планетарному млині: x800 (a). x10000 (б). 

 

Одержані результати електронно мікроскопічних досліджень у сукупності з 

даними рентгенівських досліджень вказують. що хоча кожне зерно досліджуваних 

зразків і містить приблизно рівну кількість Y та Cu, але наявність в реакційній зоні 

планетарного млина залишкового кисню (навіть після заповнення стаканів 

аргоном) веде до утворення оксиду Y2O3, наявність якого збіднює шихту на ітрій.  
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Рис. 3.13. Мікрофотографії компактованого зразка. одержаного з еквіатомної 

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

x10000 (б). Вставка (б) показує різницю у вмісті ітрію за даними РСМА. 

 

Зазначимо, що автори [217]. які раніше проводили методом просвічуючої 

електронної мікроскопії дослідження мікроструктури звичайного інтерметаліду 

YCu. також виявили існування в ньому двох домішкових фаз, а саме, оксиду Y2O3 

та інтерметаліду YCu2. Отже. появу оксиду Y2O3 на початковій стадії МХ обробки 

порошків Y та C uможна вважати очікуваною, враховуючи той факт, що реакція 

утворення цього оксиду з елементарного порошку ітрію є найбільш 

термодинамічно сприятливою, оскільки для цієї фази вільна енергія утворення 

значно нижча ніж для CuO та Cu2O, а саме. –1816,7 кДж/моль для Y2O3; 

–149,0 кДж/моль для Cu2O та –129,7 кДж/моль для CuO.  

Наслідком одночасного утворення оксиду Y2O3та фази YCu (вільна енергія 

утворення дорівнює –76 кДж/моль [218]) є дефіцит ітрію, що веде до формування 

багатої на Cu фази YCu2 (–85 кДж/моль [219]) і, як наслідок, відхилення складу 

сполуки від стехіометрії YCu. Таким чином. з огляду на факт утворення фази YCu2. 

оксид Y2O3 повинен існувати і в продуктах синтезу у формі дрібнозернистої 

аморфної фази, що робіть його рентгеноаморфним. Більше того, враховуючи 

результати рентгенівської дифракції та майже рівний вміст Y та Cu у кожному 

нанозерні. можна припустити, що фази YCu. YCu2 та Y2O3 когерентно пов'язані у 
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вихідній порошкової суміші та утворюють під час МХС дрібнозернисту матрицю. 

що або збагачена, або збіднена на оксид Y2O3 (Рис. 3.13, б). 

Таким чином, хімічне рівняння для процесу МХ обробки шихти в 

планетарному млині може бути записане як: 

 

12nY + 12nCu + 3mO2→ 4(3n– 2m)YCu + 4mYCu2 + 2mY2O3. 

 

Виходячи з цього рівняння, кількість додаткової фази YCu2 у досліджуваних 

зразках визначається співвідношенням m:n (n = 1. m = 1), а отже, при високому 

вмісті кисню в шихті або в стакані планетарного млина (m:n   3:2) утворення фази 

YCu стає неможливим.  

Таким чином, вже через 10 хв обробки шихти у високоенергетичному 

планетарному млині в еквіатомній суміші Y–Cu утворюється дрібнозерниста 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, який, 

ймовірно, є аморфним. Механічне легування шихти викликає пластичну 

деформацію порошкової суміші (поступово наростає мікродеформація 

кристалічних ґраток YCu та YCu2), 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. 

Можливе утворення оксидних фаз під час МХ обробки еквіатомної Y–Cu 

суміші в атмосфері аргону спонукало нас провести аналогічний МХ синтез 

безпосередньо на повітрі. Вивчення фазових перетворень, яке відбувається при 

цьому, показує, що поряд з зазначеними інтерметалідами YCu та YCu2 в продуктах 

синтезу з’являються оксиди Y2O3. та YCuO, кількість яких стрімко зростає з часом 
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обробки. Саме підвищена схильність ітрію до окиснення і перешкоджає отримати 

однофазний композит YCu. 

 

3.4. Нанокомпозиційні покриття NiC 

 

Відомо, що в покриттях NiC одержаних методами лазерного розпилювання 

поєднується висока твердість (до 14 ГПа) та високий  коефіцієнт пропускання 

видимого світла (до 98%) [220–223]. Саме це дозволяє використовувати ці покриття 

в якості прозорих тонкоплівкових електродів в сонячних елементах або 

фотоелектричних датчиках. 

Порошковий матеріал, отриманий після обробки в млині шихти Ni–ВНТ 

протягом 750 хв (див. Розділ 2), був підданий холодному пресуванню під тиском 

0,2 ГПа. Результати рентгенівського дослідження вказують. що при зазначеному 

способі компактування фазовий склад і кристалографічні параметри карбіду NiC 

практично не змінюються. Вимірювання, проведені на приладі 

ПМТ–3. показують. що твердість за Віккерсом отриманих компактних матеріалів є 

дещо вищою ніж твердість спресованого аналогічним способом порошку нікелю, а 

саме, для зразка, отриманого з шихти Ni–ВНТ, твердість складає 0,93 ГПа, а для 

зразка. отриманого з вихідного порошку нікелю, твердість складає 0,64 ГПа. 

Компактовані методом холодного пресування зразки NiC були використані 

для нанесення з них за електроннопроменевою технологією покриттів [30, 224, 

225]. Сплавлення і напилення проводилося на модернізованій під електронно 

променеве випаровування установці вакуумного напилення УВН74–П3. Оскільки 

зразки матеріалів мали малі розміри, то для виключення попадання в плівку і зразок 

матеріалу водоохолоджуваного тигля (мідь) зразки розташовувались на підставці 

із піролітично зміцненого особливо чистого графіту (використовується при 

процесах вирощування монокристалів). Спікання проводилося у глибокому 

безмасляному вакуумі 10–3 Па, робоча рідина паромасляного насосу DC–705 з 

залишковим тиском парів 10–12 Па). В установці використовується електронна 
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гармата з поворотом електронного променя на 180. Переріз пучка електронів 

становив 2×5 мм, прискорююча напруга 6 кВ, струм пучка 200 мА. Для 

запобіганню розтріскуванню і розкиданню зразка струм пучка плавно піднімався 

від 0 до 200мА. Підкладка знаходилась на відстані 100 мм від тигля. В якості 

підкладок при цьому слугували пластини кремнію або плавленого скла. За час 

напилення (тривалістю біля 10 хв) на витримані при кімнатній температурі 

підкладки були нанесені тонкі покриття товщиною до 200 нм. Візуальне 

спостереження за процесом напилення свідчило, що нагрітий до 1773 К вихідний 

матеріал розплавлюється та зазвичай рівномірно осаджується на підкладку. 

утворюючи на ній однорідну плівку з високим ступенем адгезії. 

Рентгенівське дослідження показує, що дифрактрограми отриманих таким 

чином покриттів виявляють або їх рентгеноаморфність, або містять дуже слабкі 

дифракційні піки нікелю (Рис. 3.14, б). параметр ґратки якого неможливо коректно 

визначити через брак відбиттів. Рентгенівські дані вказують також, що залишок 

матеріалу в човнику–випарювачі в основному містить карбід NiCx з a 0,355 нм та 

графіт (Рис. 3.14, а). Слід зазначити також, що додаткове відбиття з d 0,2712 нм 

(2  33.0), яке присутнє на дифрактограмах деяких з отриманих покриттів 

(Рис. 3.14, б), вочевидь. належить до оксикарбіду NiCO3, який утворюється на їх 

поверхні та при додатковому відпалі покриттів вище 600 С розкладається на оксид 

нікелю NiO та CO2 (температура розкладу NiCO3 біля 400 С) (Рис. 3.14, в). Після 

протирання поверхні покриттів м'якою тканиною усі додаткові відбиття на їх 

дифрактограмах зникають. 
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Рис. 3.14. Фрагменти дифрактограм одержаних покриттів NiC: (a) після відпалу 

при 1073 К; (б) в вихідному стані; (в) залишки матеріалу човника – випарника. 

Відбиття Ni відмічені як “x”. піки графіту помічені як “C”, оксидів NiCO3 та NiO 

відмічені як “OC” та “O”, відповідно. 

 

Якщо не брати до уваги наявні поверхневі явища (утворення та розкладання 

оксикарбіду NiCO3). то ступінчастий відпал на повітрі до 1173 К (з витримкою при 

кожній температурі 1–2 год) не веде до розтріскування або відлущення 

виготовлених тонких покриттів від підкладки. що свідчить про хорошу адгезію в 

зоні підкладка–покриття. 

Таким чином, композиційний матеріал отриманий з МХ синтезованого 

еквіатомного карбіду NiC був успішно апробований для нанесення з нього тонких 

покриттів.  

Окрім зазначених привабливих властивостей моношарових покриттів на 

основі NiC перспективним є також включення цього карбіду до складу 

мультишарових покриттів. наприклад, покриттів Ti/NiC та TiSiC/NiC, властивості 

яких вивчені Авторами робіт [226 – 228].   
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Висновки по розділу 3 

 

1. Вперше синтезовано нанорозмірний (з розміром зерна до 20 нм) 

нанокомпозит Fe–TiC (25 ваг.%) шляхом HP–HT спікання порошку 

виготовленого методом механічного легування шихти з елементарних 

металів (Fe, Ti) та вуглецевих нанотрубок. Мікроструктура спеченого 

нанокомпозиту Fe–TiC являє собою однорідний розподіл 

дрібнокристалічних частинок TiC в нанокристалічній зв'язувальній матриці 

α–Fe. Особливості мікроструктури забезпечують високу щільність 

отриманого матеріалу і високе значення його твердості за Вікерсом 

(11,3 ГПа). 

2. Показано, що використання вуглецевих нанотрубок (замість інших форм 

вуглецю) в якості компоненти шихти для виготовлення шляхом механічного 

легування композиту, зміцненого карбідної фазою, є більш прийнятним. 

Зокрема, вуглецеві нанотрубки полегшують процес розмелювання та значно 

прискорюють утворення карбідної фази. ВНТ впливають на подрібнення 

зерен отриманого матеріалу і тим самим забезпечують його ущільнення та 

поліпшені механічні характеристики. 

3. Під час виконання роботи вперше були механохімічно синтезовані нові 

потрійні карбіди Ti2CuCx та Ti3Cu2Cx (із вмістом 0,5 ат.% та 4,2 ат.% вуглецю 

і 30,8 ат.% та 37.5 ат.% міді, відповідно), для яких методом 

рентгеноструктурного аналізу була визначена кристалічна структура і 

проведені вимірювання мікротвердості (за Віккерсом), яка виявилася у 

7 разів вищою порівняно з мікротвердістю титану. 

4. Вперше механохімічним синтезом з подальшим холодним пресуванням 

одержано еквіатомну сполуку YCu з повністю упорядкованою структурою 

типу CsCl. За допомогою методів рентегнівської дифракції та електронної 

мікроскопії було показано, що в даному матеріалі співіснують фази YCu. 

YCu2 та Y2O3 (мольне відношення дорівнює 2:2:1). Значення твердості за 

Віккерсом синтезованого матеріалу (5 ГПа) майже вдвічі більше ніж у 
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інтерметаліду YCu, отриманого дуговою плавкою, що зумовлено 

подрібненням зерен під час розмелювання та утворенням оксиду Y2O3 в 

реакторі планетарного млина.  

5. Компактовані методом холодного пресування зразки NiC були використані 

для нанесення з них покриттів за електроннопроменевою технологією. 

Осаджені покриття характеризуються хорошою адгезію в зоні підкладка–

покриття, а також жаростійкістю. 
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РОЗДІЛ 4 

 

НАНОСТРУКТУРНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ TiAlSiN 

 

Одним з важливих науково-практичних завдань сучасного матеріалознавства 

є дослідження нових наноструктурних матеріалів і покриттів різного 

функціонального призначення, які володіють комплексом унікальних 

експлуатаційних характеристик. Специфічні властивості наноструктурних 

покриттів багато в чому обумовлені особливістю їх структури: високою об'ємною 

часткою меж розділу і сильною енергією зв'язку сусідніх фаз; відсутністю 

дислокацій усередині нанокристалітів; деформацією за типом зернограничного 

ковзання; присутністю аморфних прошарків між нанокристалітами; 

модифікуванням взаємної розчинності компонентів в фазах занурення [229–236]. 

Тверді захисні покриття на основі хімічних сполук перехідних металів, що 

нанесені на поверхню деталей, знаходять широке практичне застосування для 

поліпшення експлуатаційних характеристик лезового і обробного інструменту в 

машинобудуванні та медичній техніці, а корозійностійкі покриття надійно 

захищають вироби машинобудування, які експлуатуються в умовах впливу 

агресивних середовищ (охолоджуючих рідин, маїстильних матеріалів, тощо) 

[7, 237–240]. Найбільшого поширення в промисловості отримали зносостійкі 

покриття на основі нітриду титану TiN, які збільшують експлуатаційні 

характеристики інструменту у 2 – 3 рази і досить легко наносяться на поверхню 

деталі шляхом фізичного або хімічного вакуумного осадження [241–246]. Останнім 

часом на основі цього матеріалу інтенсивно розробляються багатокомпонентні 

покриття, властивості яких чітко обумовлені певними умовами їх експлуатації. 

Зокрема, обов'язковим стає забезпечення поєднання сукупності експлуатаційних 

характеристик, а саме: механічної, теплової і корозійної стійкості, низької 

механічної і термохімічної втоми тощо. В цьому сенсі використання на лезовому 

інструменті нітридного покриття Ti1-xAlxN є кращою альтернативою покриття TiN, 

завдяки покращеній корозійній стійкості, яку забезпечує захисний шар оксиду 
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алюмінію, що формується на поверхні покриття Ti1-xAlxN [7, 247-250]. Структурні 

ж особливості плівок Ti1-xAlxN (утворення твердого розчину заміщення (Ti,Al)N з 

меншим періодом ґратки [251, 252]) забезпечують збільшення твердості та міцності 

плівки, і, відповідно, зростання їх різальної продуктивності [245, 251]. Однак 

збільшення в покритті TiAlN вмісту алюмінію понад 40 ат.% веде до утворення 

м’якої гексагональної фази A1N, присутність якої значно погіршує механічні 

характеристики покриття [253].  

Вдосконалення сучасних методів осадження дозволило увагу дослідників 

сфокусувати на створенні покриттів системи TiAlSiN, оскільки саме в цих плівках 

поєднані підвищена термічна стабільність та жаростійкість з високими значеннями 

твердості й опору абразивному зносу [245–251]. Водночас, СЕМ дослідження цих 

покриттів показали, що їх мікроструктура обумовлена вмістом алюмінію та 

кремнію. Так, з одного боку, алюміній подрібнює мікроструктуру плівок і 

перешкоджає стовпчастому росту зерен, а кремній сприяє формуванню 

нанокомпозиційної структури із нанозернами фаз, зануреними в аморфну матрицю 

[253].  

Незважаючи на певні експериментальні успіхи в плані отримання покриттів 

системи TiAlSiN і встановлення їх унікальних характеристик, питання про широке 

практичне використання цих матеріалів (як, наприклад, TiN) поки залишається 

відкритим. Для успішного просування покриттів зазначеної системи у промислове 

виробництво необхідні комплексні дослідження, що встановлюють взаємозв'язок 

між функціональними характеристиками плівок певного складу і їх товщиною, 

кількістю нанесених шарів, параметрами процесу синтезу, підготовкою поверхні 

підкладки перед осадженням, тощо. 

Всі вище зазначені факти, безумовно, визначають актуальність подальших 

досліджень функціональних характеристик наностуктурних покриттів на основі 

TiAlN, а також з’ясування впливу їх мікроструктури на фізико-механічні 

властивості. Зокрема в умовах високих температур, а також при термічному 

відпалі.  
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Зважаючи на перспективність подальшого використання плівок TiAlSiN в 

якості захисних покриттів, в роботі з використанням сучасних методів дослідження 

вивчено мікроструктуру та механічні характеристики (твердість, тріщиностійкість 

тощо) плівок TiAlSiN, одержаних вакуумно-дуговим методом, досліджено вплив 

вмісту Al на їх механічні властивості та корозійну стійкість. На основі отриманих 

експериментальних даних виявлені особливості фазових перетворень при 

високотемпературному відпалі покриттів, встановити механізм окиснення тонких 

плівок TiAlSiN при високотемпературному відпалі та встановлені експлуатаційні 

параметри лезового інструменту з нанесеними на нього покриттями TiAlSiN. 

 

4.1. Одержання покриттів TiAlSiN 

 

Функціональні характеристики багатокомпонентних покриттів в більшості 

випадків визначаються методами і режимами їх отримання. Для нанесення твердих 

зносостійких покриттів сьогодні використовують хімічне осадження з газової фази 

(CVD) і фізичне осадження з плазми у вакуумі (PVD). CVD-метод здійснюється при 

високій температурі (900–1000 C), що не завжди є прийнятним. Для 

багатокомпонентних покриттів більш універсальними є PVD–методики, оскільки 

при досить низьких температурах (300–600 C) вони дозволяють отримати плівки 

не тільки різного складу, але й різної конструкції (багатошарові плівки). 

Одним з найбільш перспективних PVD-методів нанесення покриттів є 

вакуумно-дуговий, при застосуванні якого покриття формуються потоком сильно 

іонізованої плазми, яка отримується в електродуговому джерелі та містить 

сукупність дво-, трьо- та багатократно іонізованих часток. Цей метод вважається 

найбільш продуктивним з усіх існуючих, дозволяє досить гнучко керувати 

структурою і складом нанесених покриттів, і за рахунок цього регулювати їх 

фізико-механічні характеристики. 

Досліджувані в дані роботі покриття являють собою тонкі плівки TiAlSiN 

товщиною 2–3 мкм, що нанесені вакуумно-дуговим методом на підкладку з 

твердого сплаву WC–Co [252, 253]. Покриття виготовлені компанією PLATIT AG 
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(м. Гренхен, Швейцарія) за запатентованою технологією LARC®–Technology 

(LAteral Rotating ARC-Cathodes) [253]. Осадження при цьому проводилося в 

стандартній камері з використанням чотирьох катодів-мішеней. Схема установки 

наведена на Рис. 4.1. 

 

 

Рис. 4.1. Схематичне зображення установки вакуумно-дугового напилення. 

 

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. 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 параметрів 

осадження зразків, що обертаються, експериментально одержано три різні групи 

наноструктурованих покриттів. До першої групи віднесені зразки моношарових 

покриттів, до другої групи – зразки градієнтних нанокомпозиційних покриттів, і, 

нарешті, до третьої  групи – зразки багатошарових покриттів. Зокрема, 

багатошарові плівки третьої групи складаються з ізоструктурних шарів TiN/TiAlN 

або TiAlN/TiAlSiN зі змінною товщиною бішару. Типи досліджуваних покриттів 

охарактеризовані в Таблиці 4.1. В рамках кожної з зазначених груп за номінальним 
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співвідношенням компонентів в матеріалі мішені * (де 𝛾∗ =
𝐶𝐴𝑙+𝐶𝑆𝑖

𝐶𝑇𝑖
) всі 

досліджені покриття можна умовно поділити на 4 підгрупи для яких * = 0,5; 1,0; 

1,5 та 2,0.  

 

Таблиця 4.1 

Тип та хімічний склад досліджуваних тонких плівок TiAlSiN 

№ Інтегральний 

хімічний склад 

Товщина 

зразка, 

t, мкм 

 

реальне 

* 

номінальне 

Моношаровітонкі плівки з підвищеним вмістом Ті 

1 Ti34Al15N51 1,5 0,44 0,5 

2 Ti34Al14Si1N51 2,38 0,44 0,5 

3 Ti26Al20Si4N50 2,0 0,92 1,0 

Моношаровітонкі плівки з підвищеним вмістом Al 

4 Ti19Al31N50 2,52 1,63 1,5 

5 Ti15Al35N50 3,5 2,33 2 

6 Ti22Al28Si2N48 3,16 1,36 1,5 

7 Ti19Al26Si5N50 2,0 1,63 1,5 

8 Ti17Al24Si4N55 2,69 1,65 1,5 

9 Ti18Al27Si4N51 2,57 1,72 1,5 

10 Ti18Al28Si3N51 2,2 1,72 1,5 

11 Ti21Al40Si6N33 2,42 2,19 2 

Тонкі плівки з композиційно градуйованим складом 

12 Ti40Al32Si5N23 2,2 0,93 1,0 

13 Ti25Al23Si4N48 2,0 1,08 1,0 

14 Ti19Al30Si3N48 2,1 1,73 1,5 

15 Ti16Al29Si3N52 1,97 2 2 

16 Ti14Al27Si4N55 2,7 2,21 2 

Багатошарові тонкі плівки 

17 Ti33Al16N51 3,0 0,48 0,5 

18 Ti26Al24Si4N46 2,53 1,08 1 

19 Ti22.5Al26Si1N50.5 2,86 1,20 1 

20 Ti21Al20Si9N50 3,5 1,38 1,5 
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Хімічний склад одержаних тонких плівок визначено методом спектроскопії 

резерфордівського оберненого розсіяння (RBS) та методом рентгенівської 

спектроскопії емісії частинок (PIXE) з використанням пучка протонів потужністю 

2 МеВ He+ та 2 МеВ, відповідно (спектрометр TEM-EDX Voyager, Tracor-

Northern/Noran, HPGe детектор). Отримані при цьому дані представлено в 

Таблиці 4.1. Завдяки використанню мультикатодів в камері осадження, реальний 

хімічний склад покриттів, визначений методами RBS та PIXE дещо відрізняється 

від номінального складу застосованих мішеней.  

Наведені в Таблиці 4.1 зразки № 1–11 являють собою різні за складом 

моношарові покриття TiAlN. При цьому, зразки № 1, 4, 5 являють собою базові 

покриття, серед яких № 1 це зразок з підвищеним вмістом титану (Ti34Al15N51), а 

№ 4, № 5 – зразки з підвищеним вмістом алюмінію (Ti19Al31N50, та Ti15Al35N50, 

відповідно). З метою вивчення впливу алюмінію та кремнію на мікроструктуру та 

механічні властивості базових тонких плівок були осаджені моношарові покриття 

з номінальним співвідношенням компонентів * = 0,52,0 (№ 2–3, № 6–11, 

Таблиця 4.1). Слід зазначити, що реальне співвідношення компонентів 

(параметр ), визначене за даними резерфордівського оберненого розсіяння та 

рентгеноспектрального аналізу, дещо відрізняється від розрахункових 

концентрацій мішеней, що, вочевидь, зумовлено особливостями технологічного 

процесу осадження покриттів.  

Зразки № 12–16 являють собою моношарові покриття з композиційно 

градієнтним складом, для яких концентрація компонентів (Al+Si) монотонно 

зменшується уздовж перерізу зразка від його поверхні у бік підкладки. Тобто, 

збагачена Ti область при цьому розташовується безпосередньо поблизу підкладки.  

Багатошарові зразки № 17–20 виготовлені для двох композицій чергування 

шарів. А саме, в зразках № 17 і 19 чергуються шари TiN та (Ti,Al)N з середньою 

товщиною кожного шару 170 нм і 410 нм, відповідно, тоді як в зразках № 18 і 20 

чергуються шари TiN та (Ti,Al,Si)N з середньою товщиною кожного шару 172 нм і 

430 нм. 
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4.2. Фазові рівноваги у базовій системи Ti–Al–N 

 

Подвійні сполуки, які при різних умовах можуть утворюватися в подвійних 

системах за участю титану, алюмінію та азоту, охарактеризовані в Таблиці 4.2. 

Деякі з цих сполук приймають участь в формуванні фазових областей потрійної 

системи Ti–Al–N, результати експериментального дослідження фазових рівноваг в 

якої представлені у роботі [254], де в повному концентраційному інтервалі було 

побудовано ізотермічний переріз діаграми стану цієї системи при 1000 С 

(Рис. 4.2). 

 

Таблиця 4.2 

Кристалографічні характеристики подвійних сполук в системі Ti–Al–N 

Сполука 

Температура, оС, і 

спосіб утворення1) 

Структурний 

тип або 

сингонія 

Періоди ґратки, нм 

a b c 

Система Ti–Al 

Ti3Al 1250, Pd Mg3Cd 0,5793 – 0,4655 

TiAl 1530, L CuAu I 0,2807 – 0,3970 

Ti0,72Al1,28 1445, P – 1424, розпл. Ромб. 0,4026 0,3962 0,4026 

h-TiAl2 1400, P  ZrGa2 1,2088 0,3946 0,4029 

r-TiAl2 1214, S HfGa2 0,3967 – 2,4297 

h-Ti5Al11 1416, P – 1206, розпл. CuAl 0,3923 – 0,3938 

h-Ti2Al5 1215, S – 970, розпл. ? 0,3905 – 2,9196 

TiAl3 1340, P TiAl3 0,3849 – 0,8598 

Ti5Al11 1400, Pd – 950, розпад Тетр. 0,391 – 1,652 

Ti9Al23 1400, Pd – 950, розпад Тетр. 0,394 – 3,346 

Система Al-N 

AlN 2800, L ZnS вюрцит 0,315 – 0,427 

AlN, hp ? NaCl 0,4045 – – 

AlN ? 
ZnS 

сфалерит 
0,435 – – 

Система Ti–N 

TiN 3290, L NaCl 0,4240 – – 

Ti2N 1100, Pd TiO2 0,4945 – 0,3034 

1) Спосіб утворення: L – конгруентно з рідкого стану, P – за перитектичною 

реакцією, Pd - за перитектоїдною реакцією, S - в твердому стані. 
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Рис. 4.2. Ізотермічний переріз діаграми стану системи Ti–Al–N при 1000 С [254]. 

 

Дослідженням окремих складів сплавів показано, що в рівноважних умовах 

система Ti–Al–N характеризується утворенням декількох потрійних сполук: 

Ti3AlN, Ti2AlN, Ti4A1N3 та Ti3A12N2, дві з яких присутні на ізотермічному перерізі 

діаграми стану системи при 1000 С (Рис. 4.2). Сполука Ti3AlN кристалізується в 

структурному типі перовскіту із а = 0,4112 нм, а гексагональні фази Ti2AlN 

(a = 0,2994 нм, c = 1,3610 нм) та Ti4AlN3 (a = 0,2991 нм, c = 2,3396 нм) належать до 

родини сполук Мn+1AXn (так званих сполук потрійних шаруватих нітридів/карбідів), 

які мають подібні кристалічні структури та за їх будовою складаються зі здвоєних 

шарів Mn+1Xn  октаедронів, розділених шарами з атомів типу А. В залежності від 

кількості задіяних шарів Mn+1Xn  фази серії Mn+1AXn  поділяються на підгрупи: M2AX, 

M3AX2 та M4AX3, саме які й відповідають складам відомих потрійних нітридів 

системи Ti-Al-N. Оскільки зв’язки між компонентами М–Х є ковалентними, а 

зв’язки М–А є металічними, то фази серії Mn+1AXn можуть проявляти незвичайну 

комбінацію властивостей, притаманних як металу так і кераміки. Зокрема, вони 

мають хорошу тепло- й електропровідність, пластичність, легко обробляються, і 

разом з тим ці матеріали є міцними та демонструють високу твердість й стійкість 

до окиснення і теплових ударів. Теоретичні розрахунки показують [254], що 

Ti4AlN3 є напівметалом, а Ti2AlN подібно до TiN є металом.  
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На рівноважному ізотермічному перерізі діаграми стану системи Ti–Al–N 

при 1000 С взаємна розчинність між кубічним нітридом TiN та гексагональним 

нітридом AlN відсутня (Рис. 4.2) . Проте в роботі [255] із використанням теорії 

Exact Muffin-Tin Orbitals (EMTO) із залученням методу розрахунку густини 

повного заряду (FCD) проведено розрахунок фазового складу політермічного 

перерізу між ізоструктурними фазами TiN та кубічною модифікацією нітриду AlN 

(Таблиця 4.2). 

В результаті авторами [255] розрахована теоретична фазова діаграма стану 

квазисистеми TiN – с-AlN, для якої побудовано відповідну фазову діаграму 

(Рис. 4.3), передбачені концентраційні та температурні діапазони існування 

твердого розчину с-Ti1-xAlxN, а також діапазони його можливого розпаду по 

спінодальному механізму. Розраховані також період ґратки і ентальпія змішування 

цього твердого розчину. В результаті показано, що діапазон концентрацій, в якому 

при певних умовах може існувати твердий розчин с-Ti1-xAlxN складає 0–80 мол.% 

AlN (0–40 ат.% Al).  

 

 

Рис. 4.3. Розрахований політермічний переріз TiN–с–AlN. 

Границі області бінодального і спінодального розпадів твердого розчину 

с-Ti1-xAlxN вказані кружечками і квадратами, відповідно [255]. 
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Слід зазначити, що термодинамічну стабільність твердого розчину 

с-Ti1-xAlxN було розраховано на основі обчислень вільної енергії Гібса G(x, T). При 

цьому автори [254] відмічають сильну залежність результатів розрахунків 

термодинамічих параметрів системи від ступеню впорядкування розміщення 

атомів компонентів у ґратці типу NaCl. Наведена на Рис. 4.3 фазова діаграма 

TiN–с–AlN була розрахована для випадку статистичного розподілу атомів титану 

та алюмінію.  

Комп’ютерні розрахунки областей стабільності при спінодальному і 

бінодальному розпаді твердого розчину с-Ti1-xAlxN проведені також і в роботі [255], 

а в роботі [257] за допомогою комп’ютерного моделювання досліджено фазову 

стійкість метастабільних потрійних фаз hex- й с-Ti1-xAlxN в широкому 

концентраційному діапазоні. Проведені розрахунки енергії ґратки і вільної енергії 

Гібса показують, що в покриттях при певних умовах метастабільний твердий 

розчин с-Ti1-xAlxN може утворюватися, а також може розпадатися за спінодальним 

механізмом на ізоструктурні TiN й c-AlN. Проте для формування стабільної фази 

hex-AlN при розпаді твердого розчину с-Ti1-xAlxN існує досить високий 

енергетичний бар’єр. 

При аналізі можливості існування твердого розчину с-Ti1-xAlxN слід 

скористатися правилом Хегга [258], що описує будову фаз занурення. Так, 

враховуючи, що відношення (r) атомного радіусу азоту (rx) до атомного радіуса 

перехідного металу (rMe) 𝑟 =
𝑟𝑋

𝑟𝑀𝑒
   складає 0,504 для Ме = Ti та 0,527 для Ме = Al , 

то згідно із правилом Хегга кристалічна структура фаз з області твердого розчину 

с-Ti1-xAlxN може мати розташування атомів, яке притаманне структурі типу NaCl 

(при цьому повинна виконуватися умова r< 0,59). 

В результаті теоретичних розрахунків побудовано також ізотермічний 

переріз діаграми стану системи Ti–Al–N при 450–550 С [259] (Рис. 4.4), який 

характеризується існуванням трьох зазначених вище потрійних фаз та відсутністю 

розчинності третього компонента в подвійних сполуках. 
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Рис. 4.4. Теоретично розрахований ізотермічний переріз потрійної діаграми стану 

системи Ti–Al–N при 450–550 °C [259]. 

 

Таким чином, згідно наведених вище літературних даних видно, що в 

покриттях TiAlSiN з малим вмістом кремнію при певних умовах їх формування 

можливо утворення метастабільного твердого розчину с-Ti1-xAlxN, склад якого має 

залежати від вмісту в покритті алюмінію.  

 

4.3. Дослідження фазового складу покриттів TiAlSiN 

 

Фазовий склад та періоди кристалічної ґратки окремих фаз, які утворюються 

в одержаних тонких плівках системи TiAlSiN, вивчали методом рентгенівської 

дифракції за дифрактограми, які були отримані на дифрактометрі Rigaku (CuK 

випромінювання, 35 кВ, 40 мА, крок сканування складав 0,02 в інтервалі кутів 

30–100, час експозиції в точці 10 с). Інтерпретацію рентгенівських даних 

проводили з використанням наявних в літературі відомостей про подвійні та 

потрійні сполуки, що можуть утворюватися при взаємодії базових компонентів 

покриття. За еталонні дифрактограми слугували дані бази PDF2. 

Фрагменти типових дифрактограм досліджених покриттів TiAlSiN 

представлені на Рис. 4.5. Слід зазначити також, що дифракційні піки, присутні на 

них, значно уширені, що свідчать про дрібнокристалічність отриманих зразків. 
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Рис. 4.5. Фрагменти дифрактограм досліджених тонких плівок TiAlSiN. 

Символами ,  та  позначено відбиття, що відповідають фазам hex-AlN, 

с-Ti1-xAlxN та с-AlN. Відбиття фази с-Ti1-xAlxN проіндексовані. Додаткові відбиття 

належать підкладці WC–Co 

 

Показано, що основною фазовою складовою моношарового покриття № 1 

Ti34Al15N51 є потрійна фаза на основі нітриду TiN з дещо меншим значенням 

періоду його кристалічної ґратки. Аналогічний фазовий склад мають збагачені 

титаном градієнтні та багатошарові покриття TiAlSiN. Збільшення в зразках 

покриттів сумарного вмісту алюмінію та кремнію до 30 ат.% та вище (Таблиця 4.1) 

веде до утворення в них додаткової фази hex-AlN (Рис. 4.5), кількість якої при 

збільшенні вмісту в покритті Al+Si поступово зростає. Слід зазначити також, що в 

покриттях усі ці фази значно текстуровані (Рис. 4.5).  

Характер зміни періоду кристалічної ґратки фази на основі TiN від сумарного 

вмісту алюмінію та кремнію (Рис. 4.6) безперечно свідчить про утворення в 

отриманих покриттях твердого розчину с-Ti1-xAlxN. Зважаючи на менше ніж у 

титану значення атомного радіусу алюмінію (кремнію), утворення цього твердого 

розчину заміщення с-Ti1-xAlxN при збільшення вмісту (Al+Si) повинно 

супроводжуватися зменшенням періоду його кубічної ґратки, що й спостерігається 

експериментально (Рис. 4.6). Оскілки фаз, що містять кремній, в досліджених 
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зразках виявлено не було, то можна припустити, що зазначеній твердий розчин 

с-Ti1-xAlxN містіть й певну кількість кремнію та насправді є твердим розчином 

с-Ti1-x(Al,Si)xN. Але, зважаючи на малий вміст кремнію в покриттях, для зручності 

викладення матеріалу подальше цей твердий розчин буде позначено як с-Ti1-xAlxN. 

 

 

Рис. 4.6. Залежності періодів кристалічної ґратки твердого розчину с-Ti1-xAlxN та 

значень середніх розмірів кристалітів цієї фази від вмісту Al+Si у моношарових 

плівках TiAlSiN. 

 

Враховуючі наявне уширення відбиттів ідентифікованих фаз, за допомогою 

класичної побудови Вільямсона–Холла [166] (див. Додаток 2) за чотирма найбільш 

сильними відбиттями було визначено середні розмір областей когерентного 

розсіювання d для твердого розчину с-Ti1-xAlxN (Рис. 4.6). В якості еталону при 

цьому були використані відбиття крупнокристалічного матеріалу AlN. Отримані 

результати показують, що при збільшення в покритті вмісту (Al+Si) розміри 

кристалітів зменшуються від 50 до 30 нм (Рис. 4.6). 

Щодо наявних в літературі даних про фазовий склад покриттів TiAlN, то 

відомо, що розпад кубічного твердого розчину с-Ti1-xAlxN типу NaCl в них 

відбувається при 30 ат.% Al і супроводжується його частковим перетворенням у 
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фазу AlN зі структурою типу вюрциту ZnS. При цьому, область співіснування 

кубічної та гексагональної фаз спостерігається у концентраційному інтервалі  

30–40 ат.% Al [260]. Кімура з співавторами [244] також досліджував максимальну 

розчинність Al у фазі с-Ti1-хAlхN та показав, що така кубічна фаза в покриттях існує 

до 30 ат.% Al, а при  вмісті більше 35 ат.% Al перетворюється на фазу типу 

вюртциту. 

Таким чином, проведене нами дослідження фазового складу покриттів 

TiAlSiN показує, що в них твердий розчин заміщення с-Ti1-хAlхN утворюється та 

існує при сумарному вмісті алюмінію та кремнію до 30 ат.% (відповідно вмісті 

титану до 20 ат.%) (Рис. 4.5). Отримані при цьому результати по вмісту в твердому 

розчині алюмінію знаходяться в рамках тих, що приведені в роботах [244–248, 261, 

262]. 

 

4.4. Дослідження мікроструктури покриттів TiAlSiN методами 

електронної мікроскопії  

 

Сукупність методів електронної просвічуючої мікроскопії та електронної 

дифракції було застосовано для вивчення мікроструктури покриттів TiAlSiN, а 

оскільки, як було зазначено вище (Таблиця 4.1), всі досліджувані плівки можна 

поділити на три окремі групи (моношарові, градієнтні та багатошарові покриття), 

то результати для кожної з цих груп  були розглянуті окремо. 

 

4.4.1. Мікроструктура базових моношарових тонких плівок TiAlN 

 

На Рис. 4.7 представлено мікроструктуру базових покриттів TiAlN (Таблиця 

4.1): № 1 (Ti34Al15N51), № 4 (Ti19Al31N50), № 5 (Ti15Al35N50). 
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Рис. 4.7. ПЕМ мікрофотографії базових моношарових покриттів TiAlN: № 1 

Ti34Al15N51 (а), № 4 Ti19Al31N50 (б), № 5 Ti15Al35N50 (в). 

 

Мікроструктура плівки № 1 (Ti34Al15N51) характеризується слабо вираженою 

стовпчастою структурою росту з зерном шириною близько 60 нм та довжиною до 

150 нм, Рис. 4.7, а. Відповідна електронограма цього покриття (Рис. 4.7, б) 

складається з кілець, притаманних відбиттям крупнокристалічної фази твердого 

розчину с-Ti1-хAlхN (на Рис. 4.7 позначено як TiAlN). Ці відбиття певним чином 

групуються, що є ознакою схильності основної кристалічної фази покриття до 

утворення текстури. Слід зазначити також, що отримані електронографічні дані 

повністю відповідають даним рентгенівської дифракції з фазового складу цього 

покриття (Рис. 4.5). 
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Водночас базове покриття № 5 (Ti15Al35N50) з найбільшим вмістом алюмінію 

демонструє мікроструктуру, що кардинально відрізняється від попередньої. А саме, 

вона являє собою нанорозмірну структуру з рівновісними зернами. Розрахунок 

електронограми вибраної області дифракції вказує на існування двох фаз: твердого 

розчину с-Ti1-хAlхN з домішкою фази hex-AlN. Мікрофотографії цього покриття в 

темному полі (Рис. 4.8) дають більше уявлення про розподіл зазначених фаз, 

 

 

Рис. 4.8. Мікрофотографія в темному полі поперечного перерізу покриття № 5 (а), 

а також його темнопольне зображення (б) та електронограма. 

 

а саме, зерна твердого розчину с-Ti1-хAlхN діаметром близько 10 нм оточені 

дрібними (менше 5 нм) зернами додаткової фази. Тобто, покриття № 5 з 

підвищеним вмістом алюмінію є класичним нанокомпозиційним покриттям. 

 

4.4.2. Мікроструктура базових моношарових тонких плівок TiAlSiN 

 

З метою вивчення впливу хімічного складу моношарових плівок TiAlSiN на 

їх мікроструктуру було виготовлено серію зразків з різним вмістом (Al+Si) 

(Таблиця 4.1). Мікрофотографія отриманого покриття № 3 (Ti26Al20Si4N50,  = 0,92) 

демонструє мікроструктуру плівки з зернами меншого розміру ніж зерна в 

базовому покритті № 1 (Рис. 4.9, а). При цьому, окремі стовпчтасті зерна росту, що 
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формують мікроструктуру зразка № 1, в зразку № 3 ніби скорочуються і стають 

тоншими (Рис. 4.7).  

 

 

Рис. 4.9. ПEM зображення мікроструктури та електронограми досліджених 

моношарових покриттів: № 3 Ti26Al20Si4N50 (а, б) та № 9 Ti18Al27Si4N51 (в, г). 

 

Розрахунком електронограми вибраної області покриття № 3 (Рис. 4.9, б) 

ідентифіковані фази твердого розчину с-Ti1-хAlхN з невеликою кількістю 

домішкової фази hex-AlN. Збільшення сумарного вмісту (Al+Si,   1,5) веде до 

формування рівновісних зерен меншого розміру (до 10 нм та нижче), як це показано 

на Рис. 4.9, в для зразка № 9 (Ti18Al27Si4N51). На електронограмі цього покриття 

виявляється чітке розділення фаз твердого розчину с-Ti1-хAlхN та hex-AlN (Рис. 4.9, 

г). 
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4.4.3. Мікроструктура покриттів TiAlSiN з композиційно градуйованим 

складом 

 

Технологічні режими осадження покриттів з градієнтною структурою  для 

забезпечення найкращої адгезії плівки до підкладки передбачали осадження на 

підкладці збагаченого титаном шару (шару TiN товщиною 50 нм), в той час як 

збагачені на алюміній та кремній шари зосереджувалася на поверхні покриття. При 

цьому, співвідношення Al+Si зберігалося сталим по всій товщині плівки.  

Рентгеноспектральний мікроаналіз підтвердив утворення збагаченого на Ti 

шару саме поблизу підкладки та поступове збільшення сумарного вмісту Al+Si по 

товщині плівки від підкладки до верхнього шару покриття (Рис. 4.10). Показано, 

що в напрямку від підкладці до поверхні градієнтного покриття вміст в ньому 

титану зменшується від 80 до 40 ат.%, в той час як вміст алюмінію зростає від 10 

до 40 ат.%, а вміст кремнію зростає від 4 до 7 ат.%.  

 

 

Рис. 4.10. Профіль зміни хімічного складу покриття № 12 Ti40Al32Si5N23 з 

композиційно градуйованим складом за його товщиною. 

 

Типовий приклад мікроструктури покриття з композиційно градуйованим 

складом представлено на Рис. 4.11 – № 12 (Ti40Al32Si5N23). Яскраво вираженої 
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стовпчастої структури на кшталт мікроструктури покриття № 1 (Ti34Al15N51, Рис. 

4.7, а) 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. Мікроелектронограми, отримані для трьох різних зон 

зразка № 12 (рис. 4.11, діаграми a, b, c) містять добре виражені чіткі кільця основної 

фази – твердого розчину с-Ti1-хAlхN, та окремі яскраві скупчення відбиттів 

додаткової фази. 

 

 

Рис. 4.11. Мікрофотографії тонкої плівки № 12 Ti40Al32Si5N23 з градієнтною 

структурою та відповідні електронограми вибраних областей. 

 

Електронограма, отримана поблизу підкладки в зоні, збагаченій Ti (Рис. 4.11, 

діаграма a), показує наявність декількох відбиттів, обумовлених великими 

розмірами кристалітів – 40–60 нм. Фаза, яка може бути визначена по дифрактограмі 
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– це с-TiN. В проміжній області (b) утворюються кільця, що зумовлені зменшенням 

розмірів кристалітів. І вже в цій області (b) зафіксовано  дрібнодисперсну 

кристалічну фазу с-AlN (позначена курсивом). Області A, де вміст Al і Si 

максимальний (Рис. 4.11, діаграма a), на електронограмі відповідають суцільні 

кільця, що обумовлено розмірами кристалітів (5–8 нм). Також на Рис. 4.11, діаграма 

(a), знаком * відзначено кільце, відповідне, ймовірно, фазі, що містить кремній.  

Конкретніше, електронограма, отримана з приповерхневої області покриття 

(зона А) містить суцільні кола основної фази, яка за даними проведених 

розрахунків відповідає твердому розчину с-Ti1-хAlхN із вмістом біля 17 ат.% титану 

(в перерахунку на нітридну фазу). Ця фаза в області А дрібнокристалічна (розмір 

зерен 5–8 нм). Зоні B притаманний більший вміст титану (біля 20 ат.%), а отримана 

з неї електронограма окрім суцільних кіл, сформованих відбиттями твердого 

розчину с-Ti1-хAlхN, містить окремі яскраві відбиття додаткової фази, вірогідно, 

фази Ti3AlN, кількість якої при переході в зону С (збагачену на титан) суттєво 

збільшується, про що свідчать скупчення відбиттів поблизу дифракційних кіл 

твердого розчину с-Ti1-хAlхN (Рис. 4.11, с). 

Розмір кристалітів як функція сумарного вмісту Al+Si в плівці TiAlSiN було 

оцінено при аналізі мікрофотографій поперечного перерізу зразків. Як показано на 

Рис. 4.12, розмір кристалітів із збільшенням концентрації Al+Si монотонно 

зменшується від 60 нм для області з більшим вмістом Ті (поблизу підкладки) до 

5 нм в області поблизу поверхні покриття.  

Зону B градієнтного покриття № 12 (Ti40Al32Si5N23) (Рис. 4.11) було вивчено 

більш детально. Показано утворення в ній наношарової композиції, яка 

утворюється з періодичністю 5 нм (Рис. 4.13, а) і накладається на слабо виражену 

стовпчасту мікроструктуру плівки. Визначено інтегральний вміст металічних 

компонентів в цій області покриття (42 ат.% Ti, 27 ат.% Al та 4 ат.% Sі) та середній 

розмір кристалітів основної фази 30150 нм (ширина і довжина, відповідно). 
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Рис. 4.12. Залежність розміру кристалітів від вмісту Al+Si градієнтної плівки № 12 

Ti40Al32Si5N23. 

 

На вбудованій електронограмі на Рис. 4.13, б, що була отримана в обернених 

променях, видно сателітні відбиття додаткової до твердого розчину с-Ti1-хAlхN 

фази. Контраст на мікрофотографії HRTEM обумовлений невеликою різницею в 

хімічному складі шарів (різним вмістом Al+Si). При цьому, за рахунок різниці в 

коефіцієнтах розсіювання окремих елементів [199] збагачені на Al області 

виглядають трохи світлішими, ніж збагачені на Ti області. Подібні модуляції 

хімічного складу проявляються і при формуванні в зразку покриття далекого 

порядку, що підтверджується електронно-дифракційною картиною виділеної 

області. 

Наявні невеликі зміни хімічного складу окремих наношарів покриття, 

обумовлені, найімовірніше, задіяними технологічними режимами осадження 

тонких плівок TiAlSiN. Оскільки установка для осадження оснащена двома 

мішенями (Ti і AlSi), а підкладка при нанесенні покриттів обертається одночасно 

навколо центральної осі установки і навколо своєї власної осі, то відстань до 

мішеней в процесі напилення дещо змінюється, що в сукупності і впливає на 

хімічний склад окремих областей покриття.  
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Рис. 4.13. Мікрофотографія центральної області градієнтної плівки TiAlSiN (a) та 

HRTEM зображення цієї області (б). 

 

На інтерфейсі плівка-підкладка розміщується шар TiN з концентрацією Ti на 

рівні 76 ат.%. По мірі росту плівки вміст в ній Ti знижується приблизно до 46 ат.% 

(область С на Рис. 4.11) і спостерігатися тенденція до формування стовпчастої 

структури (Рис. 4.14, а). Розмір кристалітів становить приблизно 50 нм в ширину і 

до 200 нм в довжину. Як видно з мікрофотографії HRTEM на рис. 4.14, б, інтерфейс 

між плівкою і підкладкою добре визначений. Діаграми FFT (швидкого 

перетворення Фур’є) показують відбиття, що відповідають орієнтації [110]. 

Підкладка дещо дезорієнтована, але має тенденцію до орієнтації [110]. Діаграма 

FFT, взята на інтерфейсі, чітко демонструє суперпозицію відбиттів, що походять 

від двох кристалічних структур.  

HRTEM зображення верхньої частини ефективного перерізу тонкої плівки 

№ 16, де вміст Al + Si сягає свого максимуму: 42 ат.% Al і 6,5 ат.% Si, ілюструє, що 

мікроструктура цієї частини покриття відрізняється як від мікроструктури його 

середньої частини, так і від зони інтерфейсу покриття/підкладка (Рис. 4.15). А саме, 

в цій області плівки спостерігається зеренна структура з добре вираженими 

рівновісними зернами середнього розміру ~ 5 нм. Електронна мікроскопія високої 
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роздільної здатності вказує на наявність добре окреслених зерен, оточених 

невпорядкованою матрицею. Спостережувані нанозерна складаються з атомних 

площин різної орієнтації, що ілюструється діаграмами FFT, наведеними на 

Рис 4.15. Невпорядкована матриця між зернами не має визначених атомних 

площин, а діаграма FFT виявляє її аморфний характер (див. Рис. 4.15, а).  

 

 

Рис. 4.14. Мікроструктура інтерфейсу плівка/підкладка градієнтного покриття № 

16: (a) формування слабкої стовпчастої структури в області з підвищеним вмістом 

Ті; (б) мікрофотографії високої роздільної здатності області інтерфесу. Білими 

стрілками відмічені дислокації в підкладці. 

 

Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що проведені електронно-

мікроскопічні дослідження покриття TiAlSiN з градієнтною структурою виявили, 

що мікроструктура окремих його областей суттєво залежить від вмісту в них 

алюмінію (насправді, від сумарного вмісту Al+Si). Що не є дивним оскільки Al, як 

відомо, сприяє утворенню дрібнодисперсної структури матеріалу, запобігаючи 
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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 плівок із вмістом 6,5 ат.% Si, 42 ат.% 

Al та 35 ат.% Ti, утворюються рівновісні, добре визначені кристалічні нанозерна з 

розміром 5 нм, які вмонтовані в аморфну матрицю. 

 

 

Рис. 4.15. HRTEM мікрофотографія верхньої частини градієнтної плівки № 12: в 

цій нанокомпозиційній області по-різному орієнтовані нанокристали, які оточені 

розупорядкованою структурою, що підтверджується відповідними 

FFT діаграмами. 

 

Формування нанозерен в плівці TiAlN було також зафіксовано авторами 

[262]. Розмір зерна в їх плівці зменшився до 10 нм, оскільки вміст алюмінію в плівці 

збільшився до співвідношення Al/(Al+Ti) 0,63. На мікрофотографіях HRTEM 

вони спостерігали кристалічні нанозерна, розділені невпорядкованими границями 
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зерен, що виникали внаслідок високої концентрації Al в покритті, однак не виявили 

аморфної матриці. Крім цього, Christiansenet et al. [263] вдалося отримати 

нанокомпозити з кристалічних зерен TiN, занурених в аморфну матрицю SiNx. 

Вони визначили залежність розміру нанозерен від вмісту Si у плівці. Для вмісту Si 

близького до 6 ат.% їх розмір зерна становив приблизно 5 нм, що відповідає нашим 

спостереженням. Плівка TiAlSiN з градієнтною структурою, досліджена нами, 

містить 6,5 ат.% Si на поверхні, тому найбільш ймовірно, що Si утворює аморфну 

матрицю типу SiNx, яка оточує кристалічні нанозерна TiAlN. 

 

4.4.4. Мікроструктура багатошарових покриттів 

 

На Рис. 4.16, а представлено СЕМ зображення в темному полі 

багатошарового покриття (зразок № 20). На фотографії чітко видно великі за 

розміром зерна підкладки (WC–Co). Між підкладкою і покриттям знаходиться 

проміжний шар, збагачений титаном. Далі чергуються шари (Ti,Al)N і (Ti,Al)SiN 

товщиною 150 нм і 300 нм відповідно. Вставлена точкова мікрофотографія 

підтверджує наявність двох фаз: TiN (індекси позначені звичайним шрифтом) і AlN 

(курсивом). 

 

 

Рис. 4.16. Мікроструктура багатошарового покриття № 20 Ti21Al20Si9N50. 
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Деякі зони тонкої плівки досконалі за своєю структурою, проте, фотографія 

також показує наявність дефектів структури, які перешкоджають нормальному 

формуванню шарів. В цілому, плівці властива стовпчаста структура росту зерен. 

Більш пильний погляд при великому збільшенні на шари виявляє, що розміри 

кристалітів в шарі, збагаченому алюмінієм, менше (Рис. 4.16, б). Різниця в 

контрастності шарів, збагачених Ti і Al, пояснюється, як вже згадувалося вище, 

меншою величиною розсіюючого фактора Al.  

Таким чином, проведені електронно-мікроскопічні дослідження чітко 

виявили особливості мікроструктури досліджуваних покриттів TiAlN різного типу. 

А саме: покриттям з підвищеним вмістом титану притаманна стовпчаста структура 

росту зерен. Варіювання хімічним складом, зокрема збільшенням концентрації 

алюмінію та легуванням кремнієм сприяє подрібненню мікроструктури тонких 

плівок, зникненню стовпчастої та формуванню нанокомпозиційної структури 

покриттів. Покриття з композиційно градуйованим складом характеризуються 

особливою мікроструктурою, в якій спостерігається значне зменшення розміру 

зерен і перехід від модульованої шаруватої до нанокомпозиційной структури. 

Крім того, мікроструктура досліджуваних плівок, незалежно від їх типу, 

являє собою різні за хімічним складом наношари зі стовпчастою або 

нанокомпозиційною дрібнозернистою структурою. Періодичність таких шарів в 

покритті становить близько 7 нм. Така періодична структурна модуляція в першу 

чергу обумовлена умовами осадження. Оскільки підкладка обертається навколо 

своєї центральної осі, то відстань до мішеней в процесі нанесення покриття дещо 

змінюється. Відповідно змінюється й товщина утворених таким чином наношарів.  

 

4.5. Механічні характеристики тонких плівок TiAlSiN 

 

Відомо, що твердість тонких плівок, значення якої одержується 

експериментально, характеризує складне поєднання як внутрішніх властивостей 

матеріалу покриття (його фазового складу, мікроструктури, густини дислокацій, 

товщини плівки тощо) так й таких зовнішніх факторів як твердість підкладки, 
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адгезія системи підкладка/плівка. Однак питання про те, як саме всі ці чинники 

взаємодіють між собою та впливають на механічні характеристики покриття ще й 

досі не остаточно вивчено і саме тому являє собою науковий та практичний 

інтерес.  

Більшість моделей, що описують процеси індентування систем 

покриття/підкладка розроблені для макрошкали і таким чином не можуть бути 

апроксимовані на нанорозмірні об’єкти. Останнім часом проводяться чисельні 

експериментальні дослідження, та теоретичні розрахунки спрямовані на вирішення 

проблеми визначення „істинної” твердості та тріщиностійкості тонкої 

нанокомпозитної плівки. 

Саме тому на основі експериментального дослідження механічних 

характеристик покриттів системи TiAlSiN в роботі було заплановано виявити 

основні особливості механічної поведінки цих наноструктурних тонких плівок. 

Зокрема, проаналізовати вплив розміру зерен та границь зерен на твердість, 

тріщиностійкість та модуль пружності а також провести аналіз основних 

теоретичних моделей, що визначають твердість покриттів, висвітлити їх переваги 

та недоліки.  

 

4.5.1. Аномалії механічної поведінки нанокомпозиційних матеріалів 

 

Твердість, як відомо, характеризує здатність матеріалу чинити опір локальній 

деформації, що виникає на його зовнішній поверхні. По мірі збільшення міцності, 

як правило, збільшується й твердість матеріалу [264]. Наявні дані про основні 

механічні характеристики тонких плівок, що нині інтенсивно досліджуються та 

застосовуються в промисловості, наведені в Таблиці 4.3. Для порівняння в ній 

наведено також характеристики деяких масивних матеріалів та аморфних 

карбонових плівок. 
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Таблиця 4.3  

Механічні характеристики об’ємних твердих матеріалів, моношарових покриттів 

та нанокомпозиційних плівок [264] 

Матеріал 
Н, 

ГПа 

Е, 

ГПа 
Wе, % Н3/Е2 d, нм 

Об’ємні матеріали 

Алмаз 100 1050 – 0,91 – 

Бор 35 470 – 0,19 – 

Сапфір 30 441 – 0,14 – 

WC–Co [265] 16 650  0,0097  

Аморфні плівки 

Алмазоподібний 

карбон (DLC) 

65 550 80 – 

90 

0,91 – 

Аморфний вуглець > 59 > 395 – ~1,3 – 

Нанокомпозиційні моношарові плівки 

TiN/Si3N4 48 ~ 565 – ~ 0,34 4,5 

TiN/BN 69 585 – 0,96 9 

W2N/Si3N4 51 560 – 0,42 3,5 

Ti–B–C 71 486 80.5 1,52 ~1 

Ti–B–N 54 ~ 500 – 0,63 ~1 

Ti45Al55N 47 409 74 0,62 30 

Ti60Al40N 40 650 – 0,15 – 

Ti75Si25N 29 256 67 0,36 – 

Ti32C68 32 370 60 0,239 10–50 

 

До основних механічних характеристик нанокомпозиційних покриттів 

відносять твердість Н, модуль Юнга Е та пружне відновлення We. Висока твердість 

(H) є одним з параметрів, що має забезпечувати зносостійкість покриттів, в той час 

як забезпечення їх стійкості до пластичної деформації потребує низьких значень 

модуля Юнга (E). Таким чином, для одержання оптимальних механічних 

характеристик зносостійких покриття необхідно збалансоване значення 

відношення Н і Е їх характеристик.  

Існують три принципово різні величини співвідношення H до E, які 

впливають на зносостійкість матеріалу, це H/E [266, 267], H/E2 [266, 267] та H3/E2 

[267, 268]. Перше співвідношення (H/E) характеризує стійкість матеріалу до 

пружної деформації. Величина співвідношення H/E2 добре корелює як з 
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абразивним, так і з ерозійним зносом покриття, і вказує на здатність матеріалу 

покриття чинити опір постійному пошкодженню. Високе значення відношення 

H3/E2 дозволяє оцінити здатність матеріалу розсіювати енергію при пластичній 

деформації під час навантаження, а значить, параметр Н3/Е2 є величиною, що 

контролює процеси пластичної деформації у плівці.  

Для матеріалів, що мають високу твердість та низьке значення модуля 

пружності, імовірність пластичної деформації мала. Проте невеликі значення 

модуля Юнга є бажаними, оскільки прикладене навантаження при цьому буде 

розподілене по більшій площі плівки. Відношення Н3/Е2 у нанокомпозиційних 

покриттях варіюється в широких межах. Варіюючи твердості плівки та величину 

модуля її пружності можна контролювати пружне відновлення We та опір матеріалу 

до пружної деформації (Таблиця 4.3). 

 

4.5.2. Механічні характеристики тонких плівок TiAlSiN 

 

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

TiAlSiN вимірювали на обладнанні Nanoindenter XP з індентором Берковича. Для 

вимірювання залежностей H і E від глибини індентування прилад працював у 

режимі постійної жорсткості. Значення H і E визначали усереднюючи дані дев'яти 

тестів. Для створення широкого спектру наскрізних тріщин в системі 

покриття/підкладка використовували додаткове навантаження. Аналіз отриманих 

даних наноіндентування проводили за методом Олівера і Фарра [211]. Надалі 

поверхню відбитків індентора аналізували методом атомної силової мікроскопії на 

приладі Nanoscope III–AFM, що давало змогу визначити морфологію створених 

при індентуванні тріщин. Експериментально одержані значення Н і Е 

досліджуваних покриттів зведені в Табл. 4.4. Відносні похибки визначення величин 

Н і Е не перевищують 1,5 %. 
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Таблиця 4.4 

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 0,44 1,5 36,2 520 0,070 0,175 

2 Ti34Al14Si1N51 0,44 3,38 38,6 510 0,076 0,221 

3 Ti26Al20Si4N50 0,92 2,0 39,4 481 0,082 0,263 

Моношарові тонкі плівки з підвищеним вмістом Al 

4 Ti19Al31N50 1,63 2,52 29,5 484 0,064 0,119 

5 Ti15Al35N50 2,33 3,5 29,0 430 0,067 0,132 

6 Ti22Al28Si2N48 1,36 3,16 30,6 368 0,083 0,211 

7 Ti19Al26Si5N50 1,63 2,0 29,5 464 0,064 0,119 

8 Ti17Al24Si4N55 1,65 2,69 31,6 395 0,080 0,197 

9 Ti18Al27Si4N51 1,72 2,57 32,8 381 0,082 0,211 

10 Ti18Al28Si3N51 1,72 2,2 32,5 376 0,086 0,243 

11 Ti21Al40Si6N33 2,19 2,42 26,7 470 0,047 0,059 

Тонкі плівки з градієнтною структурою 

12 Ti40Al32Si5N23 0,93 2,2 42,6 495 0,086 0,315 

13 Ti25Al23Si4N48 1,08 2,0 38,5 452 0,085 0,279 

14 Ti19Al30Si3N48 1,73 2,1 29,5 380 0,078 0,177 

15 Ti16Al29Si3N52 2 1,97 28,8 335 0,086 0,212 

16 Ti14Al27Si4N55 2,21 2,7 35,4 367 0,088 0,251 

 

Багатошарові тонкі плівки 

17 Ti33Al16N51 0,48 3,0 33,7 462 0,073 0,179 

18 Ti26Al24Si4N46 1,08 3,53 31,4 350 0,090 0,253 

19 Ti22.5Al26Si1N50.5 1,20 2,86 32,1 380 0,084 0,228 

20 Ti21Al20Si9N50 1,38 3,5 30,7 325 0,094 0,273 

 

Для досліджених тонких плівок на основі TiAlN на Рис. 4.17, а наведені 

обрані залежності величини навантаження на зразок Р від глибини індентування h, 

аналізуючи які можна розрахувати значення твердості та модуля пружності 

матеріалу (Таблиця 4.4). Зазначимо, що для кожного експерименту максимальна 
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глибина індентування становила 1000 нм, а всі експериментальні криві є 

подібними. Однак максимальне навантаження на зразки було різним, наприклад, 

380 мН для покриття № 2 (моношарова плівка Ti34Al14Si1N51 підвищеним вмістом 

Ті), 485 мН для зразка № 14 (плівка Ti19Al30Si3N48 з градієнтною структурою) та 

400 мН для зразка № 18 (багатошарове покриття Ti26Al24Si4N46). 

 

 

Рис. 4.17. Криві навантаження на індентор для моношарового покриття № 2 

(Ti34Al14Si1N51), для градієнтного покриття № 14 (Ti19Al30Si3N48), для 

багатошарового покриття № 18 (Ti26Al24Si4N46), (а) та відповідні залежності 

твердості від глибини індентування (б). 

 

Отримані залежності твердості від глибини індентування H(h) подані на 

Рис. 4.17, б. Видно, що для зразка № 2 (моношарове покриття) величина твердості 

при невеликій глибині індентування (h < 200 нм) залишається практично 

незмінною, але при подальшому збільшенні величини h значення твердості 

поступово зменшується, досягаючи на глибині ~850 нм значення твердості 

підкладки (17 ГПа). Крива H(h) для зразка № 14 з композиційно градуйованою 

структурою має більш широке «плато» (величина твердості залишається практично 

незмінною до глибини індентування 450 нм). На графіку залежності Н(h) для 

багатошарового покриття № 18 спостерігається незначне монотонне спадання 

величини Н у всьому інтервалі індентування. Зазначимо також, що як для 
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градієнтного покриття № 14, так і для багатошарового покриття № 18 значення їх 

твердості при h = 1000 нм є дещо вищими ніж у моношарового покриття. 

Наявне зменшення величини твердості покриття при збільшенні глибини 

індентування може викликати сукупність факторів, серед яких: вплив матеріалу 

підкладки, розмірний ефект відбитка в поєднанні з зоною пластичної деформації 

навколо наконечника, а також утворення мікротріщин всередині тонкої плівки 

[184–186]. При цьому, менш виражене падіння величини твердості в зразках 

покриттів з градієнтною та багатошаровою структурою можна пояснити тим, що 

на відміну від твердості моношарових покриттів їх твердість зі зменшенням в ході 

експерименту відстані між індентором та підкладкою дещо варіюється, бо локальна 

твердість таких покриттів є комбінацією твердості окремих, різних за хімічним 

складом та їх вмістом фазових складових.  

Отримані механічні характеристики тонких плівок різного типу та хімічного 

складу розглянемо більш детально. 

Тонкі моношарові плівки (зразки №№ 1–11) характеризуються широким 

діапазоном значень твердості Н і модуля пружності Е (Таблиця 1.4). Серед них, 

зразки базових покриттів TiAlN № 1 (з підвищеним вмістом титану,  = 0,44) та № 4 

(з підвищеним вмістом алюмінію,  = 1,63) мають твердість 36,2 ГПа та 29,5 ГПа 

відповідно. Водночас, цім зразкам притаманні високі значення модуля Юнга 

(520 ГПа та 484 ГПа відповідно). 

В моношаровому покритті № 11 з найбільшим сумарним вмістом (Al+Si) 

( = 2,19) експериментально зафіксовано найменшу твердість 26,7 ГПа і найвищий 

модуль пружності 570 ГПа не лише серед покриттів даної групи, але й для усіх 

інших досліджуваних покриттів (Таблиця 1.3). Відношення Н/Е, яке визначає 

стійкість матеріалу до дії пружної деформації руйнування, для плівки № 11 є 

найменшим (0,047) серед усіх досліджених покриттів. Також це покриття 

демонструє найгірший опір пластичній деформації – величина співвідношення 

H3/E2 для нього лише 0,059. 

Твердість моношарових покриттів, для яких номінальне відношення 

компонентів   1,4 (зразки №№ 7–10), перевищує 29 ГПа. При цьому, як видно з 
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Табл. 1.4, значення Н так само як і значення Е приблизно однакові для всіх цих 

моношарових покриттів. Зазначимо також, що для деяких покриттів цієї групи 

відношення твердості до модуля пружності (індекс пластичності Н/Е) є 

найбільшим: 0,0820,086. 

Покриття з підвищеним вмістом Ti, для яких номінальне значення   1,0 

(зразки №№ 1–3), мають помітно більші значення Н і Е в порівнянні з групою 

збагачених алюмінієм/кремнієм зразків, що може бути пов'язано з наявністю 

домішок фази hex-AlN. Більше того, твердість цих покриттів поступово зростає зі 

збільшенням вмісту в матеріалі кремнію. Так, зразок № 2 ( = 0,44) має твердість 

38,6 ГПа, в той час як твердість зразку № 3 ( = 0,92) сягає 39,4 ГПа. Слід зазначити 

також, що отримане в роботі значення твердості моношарового базового покриття 

№ 1 (38,6 ГПа) близьке до того, що було отримано раніше для аналогічного за 

складом покриття (40 ГПа, Таблиця 4.3 [264]).  

Тонкі плівки з композиційно градуйованим складом (градієнтною 

структурою) (№№ 12–16). Як видно з Таблиці 4.4, механічні характеристики 

покриттів з градієнтною структурою визначаються в першу чергу інтегральним 

хімічним складом плівки. Найкраще значення твердості (42,6 ГПа) в цій групі 

покриттів демонструють зразки з приблизно однаковим вмістом Ti та Al: твердість 

42,6 ГПа для зразка № 12 ( = 0,93) та твердість 38,5 ГПа для зразка № 13 ( = 1,08). 

Але зі збільшенням вмісту (Al+Si) твердість Н таких покриттів суттєво 

зменшується аж до величини 28,8 ГПа для зразка № 15 ( = 2). Індекс пластичності 

(Н/Е) цих покриттів є високим і майже незмінним: 0,0850,088 (за винятком зразка 

№ 14).  

Що стосується характеру зміни H(h) (Рис. 4.17, б), то для його пояснення 

треба звернутися до даних електронної мікроскопії, які свідчать що на поверхні 

зразка формується область з підвищеним вмістом Al, в той час як область, яка 

збагачена Ti, розміщена поблизу підкладки (Рис. 4.11). Більше того, морфологія 

цих двох областей абсолютно різна. Так, для областей збагачених Ті характерна 

стовпчаста структура росту зерен, а в області збагаченій Al утворюється 

нанокомпозиційна структура (особливо при збільшенні вмісту Si). Таким чином, на 
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початкових стадіях процесу індентування, індентор занурюється в область 

покриття, збагачену алюмінієм (твердість цій області дещо нижча, ніж збагаченої 

титаном області). Однак вже при глибині зануренні наконечника біля 150 нм 

домінуючою стає твердість фаз на основі титану. Так як перехід між цими зонами 

є неперервним та монотонним, то експериментально фіксується величина 

локальної інтегральної твердості саме на глибіні зануренні наконечника індентора. 

Отже, і крива залежності твердості від глибини індентування носить більш 

складний ніх у моношарових покриттів характер.  

Багатошарові тонкі плівки (зразки №№ 17–20). Отримані значення Н і Е для 

зразків багатошарових покриттів досить близькі до величин Н і Е для моношарових 

покриттів з переважним сумарним вмістом Al+Si, і є дещо вищими, ніж для 

градієнтних покриттів (див. Таблицю 4.4). Але при цьому, майже однакові за 

елементним складом градієнтне i багатошарове покриття (зразки №№ 13 та 18, 

відповідно,  = 1,08) суттєво відрізняються за своїми механічними 

характеристиками. Так, твердість та модуль пружності градієнтного покриття 

сягають значень 38,5 ГПа та 452 ГПа, відповідно, в той час як для багатошарового 

покриття величини Н і Е дорівнюють 31,4 ГПа та 350 ГПа, відповідно. Очевидно, 

що така різниця в механічних характеристиках зумовлена як типом нанесення так і 

мікроструктурою цих покриттів. Зазначимо також, що легування Si веде до 

зменшення величин Н і Е, але параметри Н/Е та H3/E2  при цьому збільшуються. 

Індекс пластичності та опір пластичній деформації багатошарових покриттів є 

найвищими серед усіх досліджених покриттів. 

Легування кремнієм базових покриттів № 1 Ti34Al15N51 та № 5 Ti15Al35N50 веде 

до збільшення їх твердості. Індекс пластичності Н/Е а також опір пластичній 

деформації H3/E2 при цьому збільшуються, що характеризує стійкість отриманих 

покриттів до пружної деформації. Причому, для покриттів з підвищеним вмістом 

алюмінію зростання Н/Е є більш вираженим. Але варіювання хімічним складом не 

є єдиною причиною покращення механічних характеристик тонких плівок. 

Суттєвим також є і вплив особливостей технологічних режимів осадження 

покриттів. Так, найвищу твердість серед досліджених матеріалів мають покриття з 
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композиційно градуйованим складом, які характеризуються зміною 

мікроструктури їх окремих областей, розміщених на різній відстані до підкладки. 

 

4.6. Розрахунок теоретичного значення твердості покриттів TiAlSiN 

 

Однією з найголовніших задач при створенні, вибору та оптимізації 

властивостей покриттів для конкретного експлуатаційного призначення є 

визначення механічного відклику системи покриття/підкладка. Загальноприйнятим 

положенням є те, що при контакті, розміри якого менші від товщини плівки, 

відклик системи буде визначатися, головним чином властивостями покриття, в той 

час як при розмірах контакту більших за товщину плівки, відклик системи 

визначається головним чином властивостями підкладки [269]. Цікавим є випадок, 

коли розміри контакту є середніми. Очікується, що механічний відклик системи 

при цьому буде визначатися як властивостями підкладки, так і властивостями 

нанесеного матеріалу покриття. Отже, визначення величини абсолютної твердості 

покриття потребує розділення вкладу від матеріалу покриття та від матеріалу 

підкладки. Нині розроблено теоретичні моделі, що дають змогу визначати значення 

абсолютної твердості як для деяких моношарових покриттів так і для деяких 

багатошарових, беручи до уваги експериментальні результати з їх індентування 

[269–276]. 

 

4.6.1. Теоретичні моделі розрахунку твердості покриттів 

 

До недавнього часу було зроблено чимало спроб передбачати значення 

твердості матеріалів, виходячи з даних про їх кристалічну структуру, а також про 

такі характеристики як модулі об'ємного стиснення B і зсуву G, як питома енергія 

зв'язку, ширини забороненої зони Eg, густина валентних електронів, та ін. 

[277–280]. Однак, всі запропоновані моделі були або занадто складними і 

передбачали проведення розрахунків ab initio, або не дозволяли задовільно описати 
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твердість існуючих кристалів з різними типами хімічного зв'язку та передбачити 

твердість гіпотетичних фаз. 

Побудову універсальної моделі для розрахунку твердості також ускладнює 

необхідність врахування мікроструктури матеріалу (розміру зерен, внеску 

межзеренних границь, тощо). Саме за рахунок різної будови матеріалу  твердість 

полікристалів загалом трохи нижча, ніж твердість відповідних монокристалів 

[277]. При цьому ж для полікристалічних матеріалів зменшення розмірів 

кристалітів супроводжується спочатку збільшенням твердості (ефект Холла-Петча 

[281–283]), а потім, при досягненні деякого граничного розміру часток в 

нанообласті, її зменшенням (обернений ефект Холла-Петча [284, 285]). Ці фактори 

при теоретичному моделюванні, як правило, не враховують, а наявні моделі 

дозволяють описати лише вплив на твердість хімічного зв'язку. 

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. На Рис. 4.18 наведено діаграму процесу наноіндентування 

модельної системи покриття/підкладка, досліджену Корсунським з співавторами 

[269], яка схематичне ілюструє еволюцію механічного відклику системи 

підкладка/плівка. 

 

 

Рис. 4.18. Схематична діаграма процесу індентування системи покриття/підкладка 

[269]. 
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Весь процес індентування може бути поділений на три основних стадії. При 

малих навантаженнях (стадія І) спостерігається пластична деформація плівки та 

підкладки. Далі (стадія ІІ) починається процес тріщиноутворення. І нарешті, при 

великих навантаженнях (стадія ІІІ) –процес тріщиноутворення в плівці 

розповсюджується і величина твердості системи наближається до величини 

твердості власне підкладки. Видно, що при низьких навантаженнях домінує 

пластичність покриття, а при великих навантаження основний вклад до 

механічного відклику вносить його руйнування. 

Зважаючи на зазначені особливості процесу індентування покриттів, було 

запропоновано розраховувати твердість композиції (системи плівка/підкладка) Нс 

за допомогою простого рівняння: 

 

𝐻𝑐 = 𝐻𝑠 + 𝑎(𝐻𝑓 − 𝐻𝑠),      (4.1) 

 

де Нs –твердість підкладки; Hf –твердість плівки; а – частина плівки, що задіяна в 

процесі індентування,  

При цьому, вираз для коефіцієнта а залежатиме від моделі, що 

використовується під час розрахунків твердості покриття. 

 

В моделі Йонсона та Хогмарка (J-H) [273] параметр а являє собою 

відношення деформованої площі під індентором Af до повністю деформованої в 

процесі індентування площі A = Af + As, де As, – недеформована (або незначно 

деформована) площа під індентором (Рис. 4.19): 

 

𝑎 =
𝐴𝑓

𝐴𝑓+𝐴𝑠
= 2𝐶

𝑡

𝑑
− (𝐶

𝑡

𝑑
)

2
,     (4.2) 

 

де t – товщина плівки; d – довжина діагоналі індентора; С – константа, що залежить 

від режиму індентування та визначається параметрами процесу: у випадку 
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пластичної деформації С  14 Sin211  0,5, у випадку утворення тріщини, С  7 

Sin222  0,982  1.  

 

Рис. 4.19. (а) Схематичне зображення процесу індентування в системі 

покриття/підкладка; (б) визначення параметрів деофрмованої площі Af і 

недеформованої площі As під індентором [273]. 

 

Розглянемо більш детально геометрію моделі Йонсона та Хогмарка. На Рис. 

4.19 схематично показано як змінюються параметри Аf  і As під час індентування. 

Отже, Аf  і As в межах цього наближення можуть бути виражені за допомогою 

параметрів індентування: діагоналі індентора d, або глибини занурення D (d = 7D) 

та товщини плівки t.  

Розглянемо дві прості геометричні задачі (Рис. 4.20). В першому випадку 

(модель 1) плівка пластично деформується, щоб відповідати формі алмазного 

наконечника при індентуванні. При цьому вся деформація відбувається всередині 

трикутника ABC (Рис. 4.20, а) і визначається напруженням пластичної течії Нf, що 

діє на область Аf. В даному випадку твердість системи покриття/підкладка 

визначається твердістю підкладки. В цьому наближенні збільшення твердості H1 

за рахунок наявності плівки може бути записано як: 

 

Δ𝐻𝑓 = 𝐻𝑐 − 𝐻𝑠 = [2𝐶1
𝑡

𝐷
− 𝐶1

2 (
𝑡

𝐷
)

2

] (𝐻𝑓 − 𝐻𝑠), 

 

де С1 = sin222. 
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Враховуючі формулу (4.2), рівняння для моделі Йонсона-Хогмарка можна 

записати у вигляді: 

 

𝐻𝑐 = 𝐻𝑠 + [2𝐶
𝑡

𝑑
− (𝐶

𝑡

𝑑
)

2

] (𝐻𝑓 − 𝐻𝑠)   (4.3). 

 

Отже, згідно цієї моделі, абсолютна твердість тонкої плівки при кожному 

значенні d для С = 0,5 або С = 1 може бути визначена шляхом розв’язування 

нелінійного рівняння: 

 

𝐻𝑠 + [2𝐶
𝑡

𝑑
− (𝐶

𝑡

𝑑
)

2

(𝐻𝑓 − 𝐻𝑠) − 𝐻𝑐 = 0].   (4.4) 

 

 

Рис. 4.20. Геометрія процесу наноіндентування: (a) модель 1; (б) модель 2 [273]. 

 

Геометрія моделі 2 (Рис. 4.20, б) розрахована на випадок системи 

покриття/м’яка підкладка. Пластична деформація плівки обмежується областю 

ABC, як показано на Рис. 4.20, б. Вважається, що плівка акомодується до індентора 

за рахунок утворення тріщин всередині зони контакту. Збільшення твердості в 

цьому випадку визначається як:  

 

Δ𝐻𝑓 = 𝐻𝑐 − 𝐻𝑠 = [2𝐶2
𝑡

𝐷
− 𝐶2

2 (
𝑡

𝐷
)

2

] (𝐻𝑓 − 𝐻𝑠), 

 

де С2 = 2sin211. 
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Таким чином, розрахована твердість плівки залежить від розміру діагоналі 

індентора як 1/d2, тобто залежить від площі індентування, що дає нам змогу 

визначити розмірний ефект індентування (indentation size effect – ISE).  

Модель розвинена Барнеттом та Рікербі (B-R) в [274, 275] базується на 

припущенні існування напівсферичної зони пластичної деформації під індентором. 

Згідно цієї моделі, об’єм плівки, що бере участь у процесі індентування 

виражається формулою: 

 

𝑎 = 3 (
𝐻𝑓

𝐸𝑓
)

1

2 𝑡

𝑑
𝑡𝑔

1

3𝜉,    (4.5) 

 

де Ef – модуль пружності плівки; – кут індентора (для індентора Берковича – 74). 

Тоді твердість системи підкладка/плівка в моделі Барнетта-Рікербі 

записується рівнянням: 

 

𝐻𝑐 = 𝐻𝑠 + 3(𝐻𝑓 − 𝐻𝑠) (
𝐻𝑓

𝐸𝑓
)

1

2 𝑡

𝑑
𝑡𝑔

1

3𝜉.    (4.6) 

 

Основним недоліком цієї моделі є те, що для визначення твердості плівки 

необхідно знати її модуль пружності. Однак, якщо ця інформація є відомою, то для 

визначення твердості плівки необхідно розв’язати нелінійне рівняння 

 

( ) 03 3
1

2
1

=−













−+ c

f

f

sfs Htg
d

t

E

H
HHH    (4.7). 

 

Якщо розраховано твердість плівки залежно від розміру діагоналі індентора, 

можливим стає визначення ISE.  
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Ще одна модель, розвинена Чіко та Лесажем (C-L) у роботі [276] і також 

базується на припущенні про існування зони пластичної деформації під 

індентором. У цій моделі константа а в рівнянні (4.1) записується у вигляді 
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1

2
1

2
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=    (4.8), 

 

де Es – модуль Юнга підкладки.  

Таким чином, беручи до уваги рівняння (4.1) та (4.8), можна одержати 

рівняння, що описує твердість композиту як: 
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3
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2
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2
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sc HHHtg
E

H

E

H

d

t
HH    (4.9). 

 

Отже, в цьому випадку також можливо підрахувати ISE матеріалу.  

 

Корсунський з колегами розробили модель обчислення абсолютної твердості 

системи покриття/підкладка з використанням безрозмірних параметрів [269]. 

Перевагою цього підходу є можливість використання одних і тих самих формул як 

у випадку пластичної деформації так і у випадку тріщіноутворення, а також при 

різних розмірах контакту індентора з плівкою. В цієї моделі використовується той 

факт, що в експериментах по наноіндентуванню з використанням гострого 

пірамідального або конічного індентора найбільше прикладене навантаження Р є 

функцією глибини індентування  [269]:  

 

𝑃 =
𝐻𝛿2

𝜅 
,      (4.10) 
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де H – експериментально виміряна твердість,  - параметр, що описує геометрію 

індентора. Загальна енергія процесу індентування на глибині занурення індентора 

 визначається за формулою 

 

𝑊𝑡𝑜𝑡 = ∫ 𝑃𝑑𝑥 =
𝐻𝛿3

3𝜅

𝛿

0
.      (4.11) 

 

Цей параметр також має назву «роботи індентування».  

Таким чином, твердість з цієї формули визначається як  

 

𝐻 =
3𝜅𝑊𝑡𝑜𝑡

𝛿3
.       (4.12) 

 

Загальні витрати енергії під час індентування зразків поділяються на дві 

складові, а саме, на роботу Ws, що витрачається на деформування підкладки, та на 

роботу Wf, що витрачається на деформування покриття та утворення в ньому 

тріщин, тобто: 

 

𝑊𝑡𝑜𝑡 = 𝑊𝑠 + 𝑊𝑓,      (4.13) 

 

У випадку тріщіноутворення у покритті величина Wf набуває вигляду: 

 

𝑊𝑓 = 𝜆1𝐺𝑐𝑡𝛿,      (4.14) 

 

де 1 –це параметр, що описує залежність довжини тріщини від матеріалу системи; 

Gc – параметр, що визначає тріщиностійкість покриття, для індентора Вікерса 

 = d/7. 

У випадку пластично–деформованого покриття: 

 

𝑊𝑓 =
𝜆2𝐻𝑓𝑡2𝛿

3𝜅
,      (4.15) 
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де 2 – параметр, що описує залежність довжини тріщини від матеріалу системи у 

даному випадку. 

Одержані формули можна переписати з урахуванням твердості композиту 

(4.12) та загальної енергії індентування Wtot: 

 

𝐻𝑐 = 𝐻𝑠 +
𝛼Δ𝐻

𝛽2𝑡
,      (4.16) 

 

де  = /t – нормалізована на товщину покриття глибина індентування, або відносна 

глибина індентування, Н – збільшення твердості за рахунок покриття.  

У випадку утворення тріщин: 

 

𝛼Δ𝐻 = 3𝜅𝜆1𝐺𝑐,     (4.17) 

 

a у випадку пластично деформованого покриття 

 

𝛼Δ𝐻 = 𝜆2𝐻𝑠𝑡.      (4.18) 

 

Величина H має розмірність навантаження, а параметр  - розмірність довжини.  

Наведені формули добре описують твердість композиту підкладка/плівка у 

випадку великої відносної глибини індентування  > 0,1, але не працюють при 

невеликих глибинах занурення індентора. Для того щоб одержати універсальну 

формулу, необхідно доповнити поставлену задачу граничними умовами. Тобто, 

треба знайти функцію Hc = f(Hs, Hf, t, ), що задовольняла би умовам: 

 

{
𝐻𝑐 = 𝐻𝑠 +

𝛼Δ𝐻

𝛽2𝑡
 при 𝛽 → ∞; 

𝐻𝑐 = 𝐻𝑓   при 𝛽 → 0.
     (4.19) 

 

Всі ці умови виконуються у простому рівнянні функції: 

 

𝐻𝑐 = 𝐻𝑠 +
𝐻𝑓−𝐻𝑠

1+𝛽2 𝑡

𝑎

,      (4.20) 
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яке не тільки залежить від різниці твердості покриття і підкладки, але й 

модифіковано з урахуванням геометрії індентора та відносної глибини 

індентування. Параметр , що має розмірність довжини, у випадку 

тріщоноутворення в покритті, в першу чергу залежатиме від відношення Gc/Hs ) 

(рівн. 4.17), а у випадку пластично деформованого покриття буде пропорційний 

товщині покриття t (рівн. 4.18).  

Остаточно, для спрощення, можна переписати формулу (4.20) як 

 

𝐻𝑐 = 𝐻𝑠 +
𝐻𝑓−𝐻𝑠

1+𝑘𝛽2
,      (4.21) 

 

де параметри апроксимації Hs, Hf–Hs та k (= t/) підбираються таким чином, щоб 

задовольняти експериметально встановлену залежність Hc(). 

У роботі [280] проведено порівняльний аналіз експериментальних 

результатів та теоретичних розрахунків для покриттів TiNx, TiC нанесених на 

стальні підкладки. В результаті показано, що всі чотири моделі добре пояснюють 

експериментальні залежності твердості зазначених покриттів. Водночас модель 

Корсунського дає змогу передбачити можливість плівки витримувати певні 

навантаження. Важливим є і те, що всі константи, які використовуються у 

математичних виразах, можуть бути однозначно встановлені з експериментальних 

кривих. 

 

4.6.2. Апробація відомих теоретичних моделей для розрахунку абсолютного 

значення твердості тонких плівок TiAlSiN 

 

Абсолютне значення твердості досліджуваних покриттів TiAlSiN було 

визначено із застосуванням розрахунків в рамках моделей Корсунського [269] та 

Барнетта – Рікербі [274, 275].  

Як приклад для ілюстрації алгоритму подальших обчислень на Рис. 4.21, a 

представлено експериментальну залежність твердості від відносної глибини 
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індентування Н() для моношарового покриття з підвищеним вмістом титану 

Ti34Al15N51 № 1 (Таблиця 4.3).  

 

 

Рис. 4.21. Твердість покриття № 1 в залежності від відносної глибини 

індентування  (а) та в залежності від логарифму  (б). 

 

Для обробки експериментальної кривої скористаємося логарифмічною 

шкалою (Рис. 4.21, б). Побудована таким чином залежність Н(ln()) стає схожою 

на типову залежність твердості системи покриття/підкладка від глибини 

індентування Н(h), на якій присутній характерний перегин (так званий 

коліноподібний профіль кривої). Такий характер залежності дозволяє нам 

розглядати повний інтервал твердості системи підкладка/плівка в залежності від 

глибини індентування.  

Для визначення абсолютного значення твердості досліджуваних покриттів 

TiAlSiN було обрано групу зразків з приблизно однаковими показниками 

Н/Е  (0,082 – 0,086), які визначають стійкість матеріалу до дії пружної деформації 

(Таблиця 4.4). Такий вибір зразків зумовлений тим, що для цих покриттів ISE буде 

однаковим.  
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На Рис. 4.22 представлено криві Н() для досліджуваних моношарових 

покриттів, розраховані за моделлю Корсунського [269], а на Рис. 4.23 побудовано 

залежності Н(), одержані згідно підходу Барнетта–Рікербі [274, 275]. 

Експериментально одержані значення твердості Н, та теоретично розраховані 

величини НК та НB-R наведені в Таблиці 4.5.  

 

 

Рис. 4.22. Залежності твердості моношарових покриттів від логаріфму відносної 

глибини індентування одержані в рамках моделі Корсунського [269]: (а) покриття 

№ 1 Ti34Al15N51; (б) покриття № 4 Ti19Al31N50; (в) покриття № 3 Ti26Al20Si4N50. 

 

Аналіз одержаних результатів показує, що розраховані абсолютні значення 

твердості Нf добре корелюють з експериментально одержаними величинами Нc 

(Таблиця 4.5). Заслуговує уваги той факт, що значення НB-R одержані згідно моделі 

Барнетта–Рікербі для покриттів з композиційно градуйованим складом (в 

Таблиці 4.4 дані, що відповідають таким матеріалам виділені сірим кольором) є 
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меншими у порівнянні з Нc, в той час як абсолютні значення твердості розраховані 

в рамках моделі Корсунського НК такої тенденції не виявляють і є стабільно 

вищими за експериментально виміряні значення Нc. 

 

 

Рис. 4.23. Залежності твердості моношарових покриттів від логарифму відносної 

глибини індентування одержані в рамках моделі Барнетта-Рікербі [274]: (а) 

покриття № 1 Ti34Al15N51; (б) покриття № 4 Ti19Al31N50; (в) покриття № 3 

Ti26Al20Si4N50. 

 

Пояснити виявлений ефект можна тим, що модель Барнетта–Рікербі добре 

описує випадки коли в системі покриття/підкладка домінує пластична деформація, 

тобто, немає руйнування системи, або у випадку неглибокого занурення індентора. 

Як було встановлено (див. п. 4.3), на поверхні покриттів TiAlSiN з композиційно 

градуйованим складом формуються нанозерна TiAlN оточені аморфною матрицею 
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типу SiNx. Очевидно, що подібна мікростуктура характеризується більшою 

пластичністю у порівнянні з іншими досліджуваними системами. Тому, модель 

визначення абсолютної твердості Барнетта–Рікербі, що базується на припущенні 

існування напівсферичної зони пластичної деформації під індентором, є більш 

придатною для визначення істинної твердості покриттів TiAlSiN з композиційно 

градуйованим складом. 

 

Таблиця 4.5 

Експериментальні значення твердості Нf та розраховані за моделями 

Корсунського HK і Барнета-Рікербі HB-R величини абсолютної твердості покриттів 

№ 
t, 

мкм 

Hc, 

ГПа 

Ec, 

ГПа 
Hf/Ef 

HK, 

ГПа 
k 

HB-R, 

ГПа 

1 1,5 36,2 520 0,070 38,11,75 32 37,70,8 

3 2,0 39,4 481 0,082 39,81,5 40 39,20,6 

4 2,52 29,5 484 0,062 33,51,5 30 29,71,35 

6 3,16 30,6 368 0,083 34,61,4 38 29,71,25 

9 2,57 31,3 381 0,082 32,41,5 35 34,10,8 

10 2,2 32,5 376 0,086 34,51,8 53 33,51,2 

12 2,2 42,6 495 0,086 46,31,8 47 41,51,4 

13 2,0 38,5 452 0,085 38,71,6 32 37,21,4 

15 1,97 28,8 335 0,086 33,51,4 45 28,81,0 

19 2,86 32,1 380 0,084 35,71,5 27 32,51,3 

 

Водночас, модель розвинена Корсунським виглядає більш придатною для 

опису механічних властивостей моношарових і багатошарових покриттів. 

Стосовно параметру k в рівнянні (4.21), який наведено в Таблиці 4.5, то він 

пов’язаний, перш за все, зі здатністю плівок зберігати значення їх твердості до 

більшої глибини індентування, і таким чином, може бути асоційований з 

тріщиностійкістю плівки. Зі зростанням k подібна здатність матеріалів 

зменшується, отже, можна сказати, що матеріали стають більш крихкими (див. п. 

4.5). 
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4.7. Тріщиностійкість тонких плівок системи TiAlSiN 

 

Захисні покриття широко використовують для збільшення надійності та 

розширення сфери застосування різального інструменту, при експлуатації якого 

необхідно враховувати великий ризик утворення дефектів у вигляді тріщин. Тому 

визначення тріщиностійкості матеріалу, як однієї з важливіших механічних 

характеристик покриття є вельми актуальним. В наш час для детального 

вивчення процесів тріщиноутворення широко застосовуються такі ефективні 

методи, як наноіндентування, різноманітні скретч-тести та атомна силова 

мікроскопія. 

 

4.7.1.Тріщини викликані індентуванням  

 

В процесі експлуатації покриття або під час його індентування у системі 

покриття/підкладка утворюється різноманіття тріщин, які зазвичай з'являються або 

на межі поділу покриття і підкладки, або у середині самого покриття. Серед різних 

за типом тріщин розглядають наскрізні, кутові та поперечні тріщини. Так, наскрізні 

тріщини в основному складаються з кільцевих тріщин, які поширюються на 

периферії зони контакту. Радіальні кутові тріщини генеруються паралельно осі 

навантаження, що виходить від краю відбитка індентора. Поперечні тріщини 

формуються паралельно поверхні покриття під зоною деформації. 

Виникнення різних за типом тріщин для певного індентування залежить від 

характеристик підкладки, геометрії індентора та максимального контактного 

навантаження. Так, формування великих за розміром тріщин вимагає специфічних 

умов напруження-деформація, що виникають в зоні контакту, а це може бути 

досягнуто зазвичай після певної глибини занурення індентора в поверхню. Перед 

появою великих тріщин у покритті виникають нано- та мікротріщини, що 

супроводжується утворенням кривоподібних і зигзагоподібних розривів на кривій 

навантаження, як показано на Рис. 4.24 для тонких плівок TiAlSiN. Ці 

дрібномасштабні розриви з’являються з самого початку навантаження, але стають 
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більш виразними за певного зміщення індентора, як показано стрілками (A) на 

збільшених фрагментах обох ділянок Рис. 4.24. 

 

 

Рис. 4.24. Типові криві індентування, що демонструють утворення нано- и 

мікротріщин в багатошаровій плівці (а) і в текстурованому покритті (б). 

 

При невеликій глибині індентування, де наявні коливання кривої 

навантаження виявляються досить слабкими, в плівці утворюються нанотріщини. 

Формування таких тріщин пов’язане з тим, що пристосовуючись до дії індентору 

покриття має деформуватися. Цей процес включає в себе низку одночасних подій, 

заснованих на локальному ущільненні покриття та неможливості витримувати ним 

велике пластичне напруження. В результаті виникнення таких тріщин у тонких 

плівках TiAlSiN виникають розриви, причому, виникають як під час навантаження, 

так і при розвантаженні індентора (Рис. 4.24). Амплітуда коливань кривої 

навантаження залежить мікроструктури покриття та від величини залишкових 

напружень у плівках. Так, текстуровані багатошарові покриття зі стовпчастою 

мікроструктурою (Рис. 4.24, б) демонструють більш плавні криві навантаження-

розвантаження порівняно з багатошаровими покриттями з рівновісною структурою 

(Рис. 4.24, а). У той же час текстуровані плівки дають великомасштабні тріщини 

при значно менших навантаженнях порівняно з багатошаровим покриттям 
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рівновісної структури, що видно з великого падіння навантаження при глибині 

індентування приблизно 1200 нм. Порівняння амплітуди коливань кривих 

навантаження між різними плівками дозволяє припустити, що утворення 

послідовних нанотріщин запобігає або затримує виникнення великомасштабних 

тріщин, які мають значний вплив на загальні механічні властивості тонких плівок.  

Тріщиноутворення в різних за структурою покриттях може здійснюватися за 

різними механізмами. На Рис. 4.25 наведено атомно-силові зображення відбитка 

індентора Берковича в двох однакових за хімічним складом покриттях, але різних 

за типом та структурою, а саме, зображення моношарового покриття № 1 

(Ti34Al15N51) та багатошарового покриття № 17 (Ti33Al16N51). Видно (Рис. 4.25, 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. 4.25, б) чітко видно три радіальні тріщини, що 

виходять з кутів індентора Берковича. У деяких випадках радіальна тріщина не 

ініціюється з кута, як це видно на Рис. 4.25, б, правий і верхній кут. 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 отриманих нами 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. Аналіз масштабів 

руйнування плівок по відбитками індентора дозволить порівняти міцнісні 

характеристики покриттів та розробити рекомендації щодо їх хімічного складу та 

структурі для подальшого використання у промисловості. 
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Рис. 4.25. АСМ зображення двох типів мікротріщин індукованих індентуванням: 

(а) багатошарового покриття № 17 Ti33Al16N51; (б) базового моношарового 

покриття № 1 Ti34Al15N51. 

 

Вплив хімічного складу на механізми тріщиноутворення розглянемо на 

прикладі моношарових покриттів з підвищеним вмістом алюмінію. На Рис. 4.26 a 

представлено АСМ-фотографію відбитка Берковича у базовому покритті № 4 

(Ti19Al31N50). На фотографії на поверхні відбитка спостерігаються нерегулярні 

кільцеподібні тріщини, які формуються внаслідок особливостей мікроструктури 

покриття (див. п. 4.4.1). З атомної точки зору розповсюдження тріщини 

відбувається шляхом руйнування атомних зв'язків, і очікується, що тріщини 

розповсюджуватимуться в одній і тій ж площині, але структурні неоднорідності, 

такі як вакансії та границі зерен, відхиляють їх від початкової траєкторії і 

призводять до утворення низки неправильних тріщин.  

На Рис. 4.26, б у покритті № 10 Ti18Al29Si3N51 кільцеподібні тріщини стають 

більш вираженими і періодичними. Очевидно, що подібна деформація плівки 

зумовлена легуванням кремнієм. Як вже було показано (див. п.п. 4.3, 4.4) подібні 

варіації хімічного складу приводять до дрібнодисперсної структури покриття, а 

отже внаслідок відсутності зміщень в зоні контакту, тріщини стають добре 

організованими і паралельними контактному краю.  
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Рис. 4.26. АС мікрофотографії відбитка індентора Берковича: (а) в покритті № 4 

Ti19Al31N50; (б) покритті № 10 Ti18Al29Si3N51. 

 

Тонкі плівки з градієнтною структурою характеризуються особливою 

мікроструктурою (див. п. 4.4.3), яка спричинює розповсюдження нетипових тріщин 

паралельних контактному краю індентора (Рис. 4.27). Так, у покритті № 13 

Ti25Al23Si4N48, як і у попередній групі зразків, виникають регулярні прямі тріщини 

(Рис. 4.27, а), але при максимальному навантаженні на індентор (748 мН) на 

відбитку з’являється низка коротких приповерхневих тріщин (Рис. 4.27, б). У 

покритті № 12 Ti40Al32Si5N23 (Рис. 4.27, в) спостерігаються лише приповерхневі 

паралельні контактному краю тріщини.  

Аналіз форми тріщин, які утворюються в різних за типом досліджених 

тонких плівках під час їх індентування, показує, що для моношарових плівок та 

покриттів з градієнтною структурою вирішальну роль в процесі трещіноутворення 

відіграє хімічний склад плівок. Легування Si, зокрема, веде до зникнення 

нерегулярних тріщин та утворення регулярних наскрізних тріщин. Проте, 

незалежно від вмісту Si у багатошарових плівках утворюються лише нерегулярні 

тріщини.  
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Рис. 4.27. АС мікрофотографії відбитка індентора Берковича в покриттях з 

композиційно градуйованим складом: (а) № 13 Ti25Al23Si4N48; (б) збільшений 

вигляд контактного краю відбитка індентора у покритті № 13 Ti25Al23Si4N48; (в) № 

12 Ti40Al32Si5N23. 

 

4.7.2. Розрахунок тріщиностійкості тонких плівок 

 

В механіці руйнування для оцінки опору крихких матеріалів процесам 

розвитку тріщини використовують поняття критичного коефіцієнта інтенсивності 

напружень KIC, вираз для обчислення якого отримано на основі математичного 
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аналізу розповсюдження нескінченно гострої тріщини при абсолютно крихкому 

руйнуванні матеріалу в безперервному пружному середовищі. Тобто обчислення 

проведені за умови, що у вершини тріщини немає проява пластичних властивостей 

матеріалу. В той же час в роботах [286–288] відзначається, що крихкому 

руйнуванню реальних матеріалів завжди передує певна пластична деформація, яка 

виникає поблизу вершини тріщини. 

Величина зони пластичних деформацій і її інтенсивність залежать перш за 

все від механічних властивостей матеріалу. Для розрахунку запасу пластичності 

матеріалу при розвитку тріщини використовують поняття в'язкості руйнування 

KICП. При цьому для розрахунку величин KIC і KICП застосовують одні і ті самі 

рівняння [288–292]. 

Так, критичний коефіцієнт інтенсивності напружень KIC визначаються за 

формулою [288]: 

𝐾𝐼𝐶 = √
2𝐸𝛾

1−𝜈2
,     (4.22) 

 

де γ – поверхнева енергія твердого тіла (Дж/м2).  

В’язкість руйнування можна визначити як [288]: 

 

КІСП = √
2𝐸𝛾𝑠

1−𝜈2
,     (4.23) 

 

де γs– ефективна поверхнева енергії (Дж/м2), що дорівнює сумі поверхневої енергії 

твердого тіла γ і питомої роботи пластичної деформації матеріалу у кінці тріщини.  

Величину критичного коефіцієнту інтенсивності напружень KIC найчастіше 

використовують при розрахунку міцнісних властивостей крихких матеріалів. 

Вважається також, що внесок роботи γ, що витрачається на пластичну деформацію 

матеріалу у кінці тріщини, невеликий. Тоді γ ≈ γs (або, відповідно, KICП ≈ KIC). Саме 

такий підхід був використаний авторами роботи [293] при оцінці тріщиностійкості 

зносостійких покриттів. Проте отримані експериментально дані показують [290, 

293–295], що розрахована величина KIC дає занижене значення міцності навіть для 
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відносно крихких матеріалів, де пластичні деформації невеликі. Тому для 

визначення критичного коефіцієнта інтенсивності напружень KIC в роботі [294] 

запропонована енергосилова модель руйнування міжатомних зв'язків в кристалі, 

виходячи з силового критерію С. Інгліса. Згідно [291], величина KIC дорівнює: 

 

𝐾𝐼𝐶 =
𝜎теор

2𝐾
√

𝑎𝜋

2(1−𝜈2)
,     (4.24) 

 

де a – період кристалічної ґратки (м); σтеор – теоретична міцність кристала (Па), K - 

коефіцієнт, що враховує нелінійні ефекти гранично напруженого стану в кінці 

тріщини і середу її поширення (K  0,107). 

 

Величину σтеор можна визначити як [295] 

 

𝜎теор =
𝐸

4𝜋(1−𝜈2)
.      (4.25) 

 

Підставляючи вираз (4.25) в (4.24), одержуємо: 

 

𝐾𝐼𝐶 =
𝐸

8𝐾(1−𝜈2)
√

𝑎

2𝜋(1−𝜈2)
.    (4.26) 

 

Радіальні тріщини. Для визначення тріщиностійкості матеріалу з 

використанням експериментальних даних його наноіндентування запропоновано 

низку методик, що включають в себе, зокрема, аналіз утворених в результаті 

індентування радіальних тріщин [291–296]. При цьому на основі аналізу відбитків 

індентора запропоновано наступний вираз між тріщиностійкістю (KIC) і довжиною 

радіальної тріщини (c), що виходить з гострих кутів індентора [296]: 

 

𝐾𝐼𝐶 = 𝛼 (
𝑐

𝑎
)

𝑛

(
𝐸

𝐻
)

0,5

(
𝑃

𝑐1,5),    (4.27) 
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де P – максимальне навантаження, E та H – модуль Юнга та твердість, які можна 

обчислити безпосередньо з експерименту індентування, параметр a вважається 

емпіричною сталою, яка залежить від геометрії індентора. 

Застосування рівняння (4.27) може бути розширено на систему 

покриття/підкладка якщо відношення модулів пружності покриттям і підкладки є 

низьким, за рахунок чого тріщина залишається всередині покриття [297].  

Для визначення тріщиностійкості також застосовуються процедури 

екстраполяції початкового навантаження на експериментально одержану криву 

навантаження [298–301]. В останній методиці припускається, що характеристики 

системи підкладка/покриття під час руйнування покриття не змінюються. Однак, 

найбільш точним методом визначення тріщиностійкості вважається обчислення, 

яке враховує відношення необоротної дисипативної роботи навантаження на 

індентор Wirr до загальної роботи індентора Wt. 

Наскрізні тріщини. Для аналізу наскрізних тріщин, які з'являються в 

досліджуваних тонких моношарових та градієнтних плівках, а також для 

визначення тріщиностійкості цих матеріалів було обчислено необоротну 

дисипативну роботу навантаження на індентор Wirr, яка може бути розрахована за 

різницею інтегрованих кривих навантаження і розвантаження (Рис. 4.24) на 

максимальній глибині індентування. Схематичні графіки для розгляду Wirr як 

функції навантаження на індентор P [300, 301] для обраних покриттів представлено 

на Рис. 4.28, з якого видно, що при певному критичному навантаженні Pc  нахил 

кривої Wir(P) суттєво змінюється.  

Значення ∆𝑊𝑖𝑟𝑟
𝑑  визначають як різницю між енергією розшарування при 

певній глибині індентування rd та екстрапольованою енергією пластичної 

деформації покриття (Рис. 4.28). А значення ∆𝑊𝑖𝑟𝑟
𝑐  , в свою чергу, визначають як 

різницю між енергією розшарування та суми енергій, що розсіюються при 

розшаруванні та пластичній деформації покриття (див. Рис. 4.28). 

В усіх досліджених покриттях TiAlSiN руйнування плівки не спостерігалося, 

тому при розрахунку коефіцієнта інтенсивності напружень треба враховувати лише 

енергію розшарування, що йде на утворення тріщин. 
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Рис. 4.28. Необоротна дисипативна робота Wir як функція прикладеного 

навантаження на індентор Р для моношарових покриттів: (а) № 1 Ti34Al15N51; (б) 

№ 10 Ti18Al28Si3N51. 

 

Швидкість вивільнення енергії у випадку розшарування може бути записана 

як [302]: 

 

𝐺𝐼𝐶 =
∆𝑊𝑖𝑟𝑟

𝑑

𝛿𝑡𝑐
 ,     (4.28) 

 

де t – товщина покриття, с – довжина тріщини,  – параметр, що залежить від типу 

тріщини та її морфології: 𝛿 = 2𝜋  для кругових тріщин і 𝛿 = 3   для індентора 

Берковича (тригранної піраміди). Параметр с може бути виміряний з 

АСМ-зображень, або оцінений за допомогою кривої індентування P(h). Для 
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індентора Берковича 𝑐 = 7,5ℎ𝑐 (hc – глибина індентування, на якій утворюється 

тріщина). 

Значення коефіцієнту інтенсивності напружень в цьому випадку можна 

розрахувати за формулою [303]: 

 

𝐾𝐼𝐶 = √𝐺𝐼𝐶𝐸𝐶.     (4.29) 

 

Таким чином, для розрахунку параметрів тріщиностійкості досліджуваних 

тонких плівок слід проінтегрувати експериментальну криву індентування, 

побудувати залежність Wirr(P) та співставити одержаний графік з відповідним 

АСМ-зображенням відбитка індентора. На Рис. 4.29 показано процес визначення 

тріщиностійкості на прикладі моношарового покриття № 7 Ti19Al26Si5N50.  

 

 

Рис. 4.29. Співставлення особливостей експериментальної кривої Wirr(H) з АСМ 

фотографією відбитка індентора на прикладі моношарового покриття № 7 

Ti19Al26Si5N50. 

 

Розраховані значення KIС досліджених тонких плівок TiAlSiN наведено в 

Таблиці 4.6.  
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Таблиця 4.6  

Розраховані коефіцієнти інтенсивності напружень КІС досліджених тонких 

плівок TiAlSiN різного типу. 

№   t, мкм Ес, ГПа КІС, МПам1/2 

Моношарові покриття з підвищеним вмістом Ті 

1 Ti34Al15N51 0,44 1,5 520 4,0(7) 

3 Ti26Al20Si4N50 0,92 2,0 481 4,1(2) 

Моношарові покриття з підвищеним вмістом Al 

4 Ti19Al31N50 1,36 2,52 484 2,0(4) 

7 Ti19Al26Si5N50 1,63 2,0 464 1,8(5) 

8 Ti17Al24Si4N55 1,65 2,69 395 1,5(6) 

9 Ti18Al27Si4N51 1,72 2,57 381 1,6(6) 

10 Ti18Al28Si3N51 1,72 2,2 376 1,6(8) 

11 Ti21Al40Si6N33 2,19 2,0 470 2,2(5) 

Покриття з композиційно градієнтним складом 

13 Ti25Al23Si4N48 1,08 2,0 452 3,4(4) 

16 Ti14Al27Si4N55 2,21 2,7 367 3,7(1) 

Багатошарові покриття 

17 Ti33Al16N51 0,48 3,0 462 4,2(4) 

20 Ti21Al20Si9N50 1,38 3,5 325 4,6(8) 

 

Аналіз одержаних даних показує, що на значення коефіцієнту інтенсивності 

напружень впливає не лише хімічний склад, але й тип осадження покриття. 

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) (Табл. 4.6, рис. 4.30). Покриття 

з композиційно градуйованим складом і моношарові плівки з переважним вмістом 

Ті характеризуються приблизно однаковими значеннями коефіцієнту інтенсивності 

напружень (КІС ~ 3,8 МПам1/2). Крім того, для всіх досліджуваних покриттів 
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значення коефіцієнта інтенсивності напружень КІС зі збільшенням параметру  (зі 

збільшенням сумарного вмісту в покриттях (Al+Si)) збільшуються.  

 

 

Рис. 4.30. Залежність коефіцієнту інтенсивності напружень КІС досліджуваних 

тонких плівок від їх хімічного складу: І – моношарові покриття з підвищеним 

вмістом Ті; II –моношарові покриття з підвищеним вмістом Al; III – покриття з 

градієнтною структурою; IV – багатошарові покриття. 

 

Розповсюдження тріщини, як вже зазначалося, відбувається шляхом 

руйнування атомних зв'язків, і очікується, що вони розповсюджуватимуться в 

одній і тій ж площині, але структурні неоднорідності матеріалу відхиляють 

тріщини від початкової траєкторії і приводять до утворення низки неправильних 

тріщин складного профілю. Саме такі тріщини спостерігаються в багатошарових 

покриттях (Рис. 4.25, а), які характеризуються найвищою тріщиностійкістю серед 

досліджуваних матеріалів.  

Зазначимо, що КІС моношарових покриттів TiAlN, отриманих магнетронним 

розпиленням та вакуумно-дуговим методом варіюється в межах 1,15–2,60 МПам1/2 

[303, 304], що майже вдвічі менше відповідних значень досліджених покриттів 

TiAlSiN з градієнтною та багатошаровою будовою (Таблиця 4.5). Таким чином, 

легування Si, а також особливості мікроструктури цих покриттів, зокрема, 
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створення особливої градієнтної мікроструктури (див. пп. 4.3, 4.4), забезпечують 

підвищений рівень тріщиностійкості досліджуваних тонких плівок, а значить 

збільшують строк їх експлуатації  

Для подальшого аналізу тріщиностійкості досліджених тонких плівок було 

проаналізовано зміну їх стійкості пружній деформації (параметр Н/Е) в залежності 

від прикладеного навантаження під час індентування. Було розглянуто залежності 

Н/Е від глибини індентування для покриттів одного хімічного складу, але різних 

типів і різної товщини, а саме, для моношарової плівка № 1 Ti34Al15N51 товщиною 

1,5 мкм (Рис. 4.31, а) та для багатошарого покриття № 17 Ti35Al16N51 товщиною 

3,0 мкм (Рис. 4.31, б). З Рис. 4.31, а видно, що для моношарового покриття величина 

відношення Н/Е монотонно зменшується до глибини індентування h  250 нм, що 

відповідає навантаженню Р  30 мН. При більших навантаженнях відношення H/E 

зменшується повільніше. Очевидно, що зміна нахилу прямої Н/Е пов’язана з 

процесами утворення тріщин в покритті. 

 

 

Рис. 4.31. Зміна відношення H/E в залежності від глибини індентування 

моношарового покриття № 1 Ti34Al15N51 товщиною 1,5 мкм; (а) та багатошарового 

покриття № 17 Ti35Al16N51 товщиною 3,0 мкм (б). 

 

Оскільки опір росту тріщини в більшій мірі визначається витратами енергії 

на пластичне деформування матеріалу поблизу неї, то при аналізі процесів 
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тріщиноутворення необхідно враховувати і енергетичну залежність параметру Н/Е. 

У випадку тріщин, викликаних індентором, параметр H/E можна пов’язати із 

відношенням незворотної роботи до загальної роботи індентора, тобто, Wirr/Wt. На 

Рис. 4.32 представлено графік такої залежності для моношарового покриття № 1 

Ti34Al15N51. З нього було визначено, що експериментальні результати добре 

апроксимуються лінійним рівнянням: 

 
𝐻

𝐸
(1 − 𝜈2) = 𝑎 − 𝑏

𝑊𝑖𝑟𝑟

𝑊𝑡
 ,    (4.30) 

 

де  – коефіцієнт Пуассона (рівний 0,3 для досліджуваних матеріалів), а a і b– 

константи апроксимації рівні 0,06 та 0,03 відповідно. Отримане емпіричне рівняння 

(4.30) встановлює загальний зв'язок між стійкістю тонкої плівки до пружної 

деформації навантаженням при індентуванні. Подальший аналіз тріщиностійкості 

досліджуваних матеріалів виконано для моношарових покриттів, оскільки в них 

розповсюджуються прямі типові тріщини з кутів відбитків індентора. 

 

 

Рис. 4.32. Зміна параметру H/E в залежності від Wirr/W для моношарового 

покриття № 1 Ti34Al15N51. 

 

Зазначимо, що ряд авторів також намагалися пов’язати величини Н/Е та 

Wir/Wt. Так, в роботі [305] зроблені подібні розрахунки для повного циклу 

індентування при куті індентора 68. І хоча автори роботи [305] не проводили 
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глибокого математичного аналізу одержаних результатів, з Рис. 4.33 видно, що їх 

дані добре апроксимуються лінійною залежністю Н/Е від (Wir/Wt) з параметрами  

a  0,20 та b  0,20. 

 

 

Рис. 4.33. Параметр H/E в залежності від Wirr/Wt [219]. 

 

Використовуючи константи, пристосовані до результатів [305], рівняння 

(4.30) можна записати як: 

 

𝑊𝑖𝑟𝑟

𝑊𝑡
= [

𝑎

𝑏
−

1

𝑏

𝐻(1−𝜈2)

𝐸
≅ [1 − 5

𝐻(1−𝜈2)

𝐸
]].   (4.31) 

 

Автори роботи [306] провели моделювання залежності Н/Е від Wir/Wt 

методом кінцевих елементів, в результаті чого підтвердили її лінійний характер та 

встановили значення коефіцієнтів для індентора Віккерса (5) та для індентора 

Берковича (4,7). Lawn та Howes [307], а також Sakai [308] намагалися пов’язати 

параметр H/E з відношенням Wirr/Wt на основі суто теоретичних міркувань. При 

врахуванні залишкового поля напружень, яке викликане збуренням поверхні, 

рівняння (4.31) набуває вигляду [308]:  

 

𝑊𝑖𝑟𝑟

𝑊𝑡
= [1 − 2 tg(𝜉)

𝐻(1−𝜈2)

𝐸
]

3

2
,    (4.32) 

де  – кут напіврозтину індентора.  
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Остаточно, можна переписати одержане рівняння як: 

 
𝑊𝑖𝑟𝑟

𝑊𝑡
=

1

[1+√2 tg(𝜉)√𝐻(1−𝜈2)

𝐸
]

3 .   (4.33) 

 

Слід зазначити, що Lawn та Howes [307] ґрунтували свій аналіз на 

індентаційній залежності у вигляді 𝑃 = 𝐴(ℎ2 − ℎ𝑓
2), тоді як Sakai [308] 

використовував 𝑃 = 𝐴(ℎ − ℎ𝑓)2. (В обох рівняннях P– навантаження і hf–

залишкова жорсткість). Згідно аналізу Снеддона [309] різниця між глибиною 

індентування h і залишковою жорсткістю hf визначається як: 

 

ℎ − ℎ𝑓 = 2
𝑃

𝑆
,     (4.34) 

 

де жорсткість S записується формулою [309]: 

 

𝑆 =
2𝐸√𝐴

√𝜋
,      (4.35) 

 

що включає контактну площу А, яка для ідеального індентора Берковича 

дорівнює 24,5 ∙ ℎ𝑐
2. Крім того, контактна глибина пов'язана із загальною глибиною 

занурення індентора [309] як: 

 

ℎ𝑐 =
2

𝜋
ℎ.      (4.36) 

 

Таким чином, припускаючи, що 𝐻 = 𝑃
𝐴⁄ = 𝑃

24,5 ∙ ℎ𝑐
2⁄ , з рівнянь (4.34) та 

(4.36) можна визначити: 

 

ℎ𝑓

ℎ
=

ℎ−2𝑃/𝑆

ℎ
= 1 − √

98

𝜋

𝐻

𝐸
 .   (4.37) 

 

Якщо припустити, що відношення Wirr/Wt  є пропорційним до (hf/h)3 [308] то: 
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𝑊𝑖𝑟𝑟

𝑊𝑡
= (1 − √

98

𝜋

𝐻

𝐸
)

3

≈ (1 − 5,59
𝐻

𝐸
)

3
   (4.38) 

 

Результати розрахунків, які виконані з використанням виразів (4.31), (4.32) та 

(4.38) та представлені на Рис. 4.34 демонструють певну розбіжність в визначенні 

величіні Wirr/W. Видно, що згадані рівняння приводять до різних значень 

енергетичних коефіцієнтів. Слід зазначити, що найкраща узгодженість з 

експериментом притаманна результатам розрахунку за рівнянням (4.31) (Рис. 4.35). 

 

 

Рис. 4.34. Результати розрахунків за припущеннями Lawn та Howes [307] рівн. 

(4.32), Sakai [308] рівн.(4.33) та за рівн. (4.38). 

 

 
Рис. 4.35. Залежність відношення Wirr/W від параметру H/E у відповідності з 

наближенням Lawn та Howes [307], підходом Cheng та Cheng [306], наші 

результати представлено блакитною лінією. 
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Таким чином, крива навантаження при наноіндентуванні найкраще 

описується виразом 𝑃 = 𝐴(ℎ2 − ℎ𝑓
2). Цей вираз, в свою чергу, приводить до 

енергетичного співвідношення, що узгоджується з результатами моделювання 

методом кінцевих елементів.  

 

4.8. Еволюція структури та механічних характеристик покриттів 

TiAlSiN після високотемпературної обробки 

 

Еволюція мікроструктури, яка відбувається у тонких плівках TiAlN та 

TiAlSiN під час їх високотемпературного відпалу, а також пов’язані з нею зміни 

механічних характеристик досі належним чином не вивчені. Так, до недавнього 

часу вважалося, що зростання твердості, яке спостерігається для деяких покриттів 

TiAlN при підвищеній температурі, може бути викликане зміною фазового складу 

у покритті або спінодальним розпадом пересиченого матричного твердого розчину 

[192–194, 224]. Що до спінодального розпаду твердого розчину, то є деякі 

розбіжності у розумінні того, за яким механізмом він відбувається та що забезпечує 

необхідні термодинамічні вимоги процесу розпаду, а саме, негативну другу 

похідну вільної енергії Гіббса і достатню енергію активації дифузії.  

Як зазначалося нами раніше (див. п. 4.3), основною фазовою складовою 

досліджених тонких плівок системи TiAlN є метастабільний твердий розчин c-Ti1-

xAlxN [1, 4, 5, 7, 34–42]. При певних умовах (в тому числі й при збільшенні вмісту 

алюмінію) цей пересичений твердий розчин може розпадатися на фази TiN та 

c- або hex-AlN [261–263]. Проте, алюміній (при його вмісті до 65 ат.%) та кремній 

є ефективними добавками для поліпшення окиснювальної стійкості, а також 

зносостійкості та жароміцності покриття [310–313]. Отже, дослідження еволюції 

мікроструктури та механічних характеристик термічно оброблених різних за типом 

покриттів TiAlSiN, які призначені для експлуатації в умовах високих температур, є 

актуальним і представляє науковий інтерес  
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4.8.1. Фазовий склад та твердість покриттів TiAlSiN після 

високотемпературної обробки 

 

Вивчення фазового складу та мікроструктури проведено на різних за типом 

плівках TiAlSiN, підданих високотемпературному ступінчастому відпалу при 

800–1550 C (1 год витримки при певній температурі) в атмосфері N2. 

Зміну фазового складу трьох відпалених покриттів (зразки №№ 5, 9 та 16) 

ілюструють фрагменти їх дифрактограм, які наведені на Рис. 4.36. 

 

 

Рис. 4.36. Фрагменти дифрактограм відпалених покриттів, а саме, моношарових 

покриттів № 5 Ti15Al35N50 (a) та № 9 Ti18Al27Si4N51 (б), а також градієнтного 

покриття № 16 Ti14Al27Si4N55 (в). 

 

Згідно даних рентгенівського фазового аналізу відпалених зразків твердий 

розчин с-Ti1-xAlxN залишається єдиною фазовою складовою як базового покриття 

№ 5 (Ti15Al35N50) так і градієнтного покриття № 16 (Ti14Al27Si4N55) після їх відпалу 

при 800–900 С. Підвищення температури відпалу вище 900 (зразок № 5) та вище 

1000 С (№ 16) ініціює процес розпаду цього твердого розчину з утворенням 
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метастабільної кубічної модифікації нітриду алюмінію c-AlN, яка при підвищенні 

температури згодом перетворюється в стабільну гексагональну модифікацію 

hex-AlN (Рис. 4.36). Слід підкреслити, що в легованому кремнієм градієнтному 

покритті № 16 процес розпаду твердого розчину с-Ti1-xAlxN починається при більш 

високих температурах (біля 1100 С) ніж в  близькому за складом базовому 

покриття № 5 (біля 1000 С), але в градієнтному покритті при 1550 С процес 

розпаду супроводжується також виділенням чистого кремнію. 

В збагачених алюмінієм моношарових покриттях (зразок № 9) процес 

розпаду твердого розчину с-Ti1-xAlxN здійснюється за тією самою схемою: 

 

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

 

але фаза hex-AlN, присутність якої було зафіксовано в вихідному покритті № 9 

(див. п. 4.3), залишається домішковою фазовою складовою цього покриття і після 

його ступінчастого відпалу. Виявлено також, що розпад твердого розчину 

с-Ti1-xAlxN в зразку № 9 (Ti18Al27Si4N51) супроводжується виділенням чистого 

кремнію (Рис. 4.36). 

Для даних покриттів досліджено еволюцію їх механічних характеристик при 

високотемпературному відпалі (Рис. 4.37). 

 

 

Рис. 4.37. Зміна твердості досліджуваних покриттів при відпалі. 
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Встановлено, що проведений відпал покриттів при високих температурах 

викликає суттєву зміну величини їх твердості (Рис. 4.37) за рахунок термічного 

розпаду до їх стійких фаз через проміжну стадію спінодального розпаду. Так, 

досліджені покриття демонструють тенденцію до збільшення твердості під час 

відпалу, що виникає внаслідок старіння, тобто за рахунок збільшення внутрішніх 

напружень, що виникають при спінодальному розпаді пересичених твердих 

розчинів.  

Покриття № 5 Ti15Al35N50  демонструє максимальну твердість (33,5 ± 0,8) ГПа 

після відпалу при 800 C, а подальше підвищення температури веде до 

монотонного зменшення твердості до величини (24,8 ± 0,8) ГПа при 1200 C. 

Співставлення результатів дослідження фазового складу та мікроструктури цього 

покриття показує, що зазначене зменшення твердості може бути обумовлено 

сукупністю двох факторів, а саме, виділенням з твердого розчину с-Ti1-xAlxN 

менших за твердістю фаз c-AlN та hex-AlN, а також збільшенням розмірів 

кристалітів зазначених фаз з підвищенням температури. 

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. 4.37). Тобто пікові значення 

твердості для цих покриттів (36,7 ГПа для № 9 та 38,2 ГПа для № 16) 

спостерігаються при температурі, 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. 4.37). Це добре узгоджується з 

вищенаведеною еволюцією структури під час відпалу, що відповідає 

уповільненому утворенню hex-AlN. Навіть після відпалу при Ta = 1100 C покриття 

№ 9 та № 16 мають більш високі значення твердості, ніж у невідпаленому стані, але 

підвищення Ta до 1200 C спричиняє зниження їх твердості для покриттів. 

Порівняно з базовим покриттям № 5, покриття з композиційно градуйованим 
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складом № 16 демонструє набагато більшу твердість протягом усього діапазону 

температур відпалу. 

Таким чином, 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.  

 

4.8.2. Еволюція мікроструктури покриттів TiAlSiN після 

високотемпературної обробки 

 

Детальні дослідження зміни морфології мікроструктури покриттів TiAlSiN з 

відпалом проведені на двох зразках, які є типовими представниками вивчених 

матеріалів: моношарове покриття з підвищеним вмістом титану (покриття № 2 

Ti34Al14Si1N51) та моношарове покриття з підвищеним вмістом алюмінію (№ 9 

Ti18Al27Si4N51). Такий відбір об’єктів дослідження був обумовлений кардинальною 

відмінністю їх мікростуктур. Нагадаємо, що покриття № 2 характеризується 

стовпчастою мікроструктурою, в той час як покриття № 9 є дрібнодисперсним 

нанокомпозитом (див. п. 4.4.2, Рис. 4.9).  

Електронно-мікроскопічні дослідження цих зразків після відпалу при 1000 С 

(Рис. 4.38, а та 4.38, в) виявили утворення на їх поверхні тонкої оксидної плівки, 

існування якої методами рентгенівської дифракції не фіксується. Товщина 

оксидної плівки становить близько 1,0 мкм для покриття № 2 і близько 0,7 мкм для 

покриття № 9. Отже, можна дійти якісного висновку, що покриття з вираженою 

стовпчастою структурою є менш стійкими до окиснення, оскільки товщина шару 

окалини, яка росте на поверхні покриттів, є дещо більшою для зразка № 2.  

Виявлено, що оксидний шар (окалина) на поверхні плівки № 2 (яка збагачена 

Ti) складається з двох областей: перша, товщиною 750 нм, утворена кристалічним 

шаром Al2O3 з хаотичними включеннями TiO2 і друга, поверхнева, в якій виявлені 

дискретні, відносно великі (діаметром 150–350 нм) частинки TiO2. В свою чергу, 
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оксидний шар, що утворився на плівці № 9 (збагаченій Al) також має неоднорідний 

хімічний склад: він складається з трьох підшарів, які, згідно РСМА мають 

наступний склад. Шар, пов'язаний з неокисненою областю покриття, складається з 

нанокристалічних частинок алюмінію, що мають середній розмір 190 нм, за ним 

йде область TiO2товщиною близько 320 нм. І нарешті, зовнішній шар товщиною 

близько 210 нм складається з великих, випадково розподілених кристалітів, які 

можуть бути ідентифіковані як частинки Al2O3 і TiO2. Було виявлено, що обидва 

оксиди є кристалічними з різними розмірами зерен:  20 нм для оксиду алюмінію і 

до 60 нм для оксиду титану. 

Як вже зазначалося, за даними рентгенівської дифракції моношарові 

покриття з переважним вмістом титану (зразок № 2) є однофазними – в них наявна 

тільки фаза с-Ti1-xAlxN, а в покриттях з невеликим вмістом титану (зразок № 9) 

присутня домішкова фаза hex-AlN. Розрахунок електронограм, отриманих від 

плівок у вихідному стані (див. п. 4.4.2, Рис. 4.9), підтверджує цей висновок. Після 

проведеного високотемпературного відпалу кардинально змінюється 

мікроструктура покриття збагаченого на Ті (№ 2). В ньому фіксується домішкова 

фаза с-AlN (Рис. 4.38, д), а на електронограма покриття № 9 після термічної 

обробки практично не відрізняється від вихідної (Рис. 4.38, е та Рис. 4.9, 

відповідно). 

Основна відмінність між двома плівками спостерігається на межі поділу 

оксидного шару і плівки. У плівці з підвищеним вмістом Ті і стовпчастою 

мікроструктурою (№ 2) окиснення спостерігається переважно вздовж границь 

стовпчиків зерен, оскільки саме вони забезпечують швидкі шляхи дифузії. Кисневі 

канали видно як світлі області вздовж кристалітів на Рис. 4.38, б. Навпаки, для 

плівки збагаченої на Al (№ 9) інтерфейс з окисненою зоною виявляється прямим і 

різким. Імовірно, верхній нанорозмірний гранульований шар Al-O запобігає 

дифузії кисню в покриття завдяки малому розміру і полікристалічній орієнтації 

зерен (Рис. 4.38, г).  
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Рис. 4.38. Мікрофотографії відпалених покриттів: (a) ПEM зображення 

стовпчастої структури моношарового покриття № 2 з оксидним шаром на 

поверхні; (б) збільшене зображення інтерфейсу покриття/оксид; (в) ПEM 

зображення нанокомпозиційного покриття № 9 з шаром оксиду на поверхні; 

(г) збільшене зображення інтерфейсу покриття/оксид не виявляє дифузії кисню в 

середину покриття; (д) електронограма вибраної області покриття № 2; 

(е) електронограма вибраної області покриття № 9. 

 

Як вже зазначалося, окалина на покриттях обох типів характеризується 

неоднорідним хімічним складом. На межі окалина/покриття виявлено шар Al2O3, 

за яким слідує TiO2 і зовнішній шар Al2O3. Шар Al2O3 утворюється переважно у 
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верхній частині покриття оскільки енергія утворення оксиду алюмінію вище, ніж 

енергія оксиду титану [314] і Al швидше вступає у реакцію з киснем. 

 

4.8.3. Механізми окиснення тонких плівок TiAlSiN 

 

Розглянемо більш детально фактори, що регулюють процеси окиснення 

покриттів TiAlSiN. Подальші дослідження були націлені на детальне вивчення 

особливостей, які спостерігаються на границях стовпчастих зерен зразка 

моношарового покриття № 2 (Ti34Al14Si1N51) при високотемпературному відпалі. 

Для цього було проведено додаткові експерименти з застосуванням методів 

скануючої просвічуючої електронної мікроскопії високої роздільної здатності 

(HAADF-STEM) в режимі Z-контрасту. 

На Рис. 4.39 представлено мікрофотографії високої роздільної здатності 

покриття Ti34Al12Si3N51. HAADF-STEM мікрофотографія поперечного перерізу 

окисненого покриття представлена на Рис. 4.40. Товщина покриття становить 

близько 2 мкм, а товщина оксидного шару неоднорідної зернистості на його 

поверхні – близько 1 мкм.  

Карти розподілу елементів Ti, O і Al показують нерівномірний хімічний 

склад оксидного шару, причому, Ti і Al розташовані переважно в покритті. Шар 

інтерфейсу між покриттям і оксидом, товщиною близько 250 нм, збагачений на Ti, 

збіднений на Al і містить невелику кількість кисню. Найбільший (до 700 нм) 

дрібнозернистий центральний шар оксидної плівки в основному складається з 

титану і кисню, РСМА виявив в ньому тільки сліди алюмінію. Верхня частина 

плівки товщиною 250 нм містить лише Al і O, причому, в цьому шарі 

спостерігаються великі за розмірами зерна. Водночас найбільші зерна ростуть на 

поверхні окалини і складаються з Ti, O і Al.  
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Рис. 4.39. Мікрофотографії поперечного перерізу покриття № 2 Ti34Al12Si3N51 зі 

стовпчастою мікроструктурою росту зерен: а) зйомка в режимі світлого поля, 

б) просвічуюча електронна мікроскопія високої роздільної здатності. Вставлені 

електронограми відповідають зразкам у вихідному та відпаленому стані. 

 

 

Рис. 4.40. STEM мікрофотографії покриття № 2 Ti34Al12Si3N51 з шаром окалини на 

поверхні. Відповідні карти розподілу елементів (Ti, O та Al). На електронограмах 

отриманих при апертурі 40 та 10 мкм ідентифіковано оксиди, зерна яких відмічені 

пунктирними колами на фотографії у режимі Z-контрасту. 
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Виділені електронограми, взяті з зерен оксидів, які позначені пунктирними 

колами на Рис. 4.40, дозволили ідентифікувати присутність фаз TiO2, Al2O3 та 

Al2Ti5O2. В області інтерфейсу покриття/підкладка можна чітко розрізнити 

різноструктуровані шари оксидної плівки (Рис. 4.41, а). Також виявляється, що у 

області інтерфейсу оксид/покриття, а також у неокисненій частині покриття (Рис. 

4.41, б) залишається незруйнованою наношарувата структура покриття, що 

підтверджується даними РСМА (Рис. 4.42). Крім цього, на межі поділу покриття і 

оксиду утворюється шар товщиною близько 200 нм сформований стовпчастими 

зернами з чітко вираженими границями. 

 

 

Рис. 4.41. (a) Збільшена STEM мікрофотографія одержана у режимі Z-контрасту 

інтерфейсу оксид/TiAlSiN покриття. В нижній частині покриття видно незмінену 

структуру. Інтерфейс оксид/покриття чітко виражений, 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 при 800 °C в покриттях TiAlN [315]. 
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Рис. 4.42. STEM мікрофотографія одержана у режимі Z-контрасту та 

енергедисперсійні карти розподілу Ti, Si та Al в покритті TiAlSiN № 2. 

 

Детальний аналіз зазначених границь за допомогою карт РСМА (Рис. 4.43), 

дозволяє ідентифікувати їх як ізольовану фазу SiO2, що додатково підтверджується 

скануванням РСМА профілю (Рис. 4.44), виконаному по окремій межі цього зерна, 

позначеній на Рис. 4.43 (HAADF) білою лінією.  

 

 

Рис. 4.43. Збільшена STEM мікрофотографія взята в режимі Z-контрасту і 

відповідні карти розподілу елементів для фази SiOx сегрегованої на границях 

стовпчастих зерен –області темних ліній. На енергодисперсійних картах 

розподілу елементів по границях зерен визначається збільшення вмісту кисню та 

Si та зменшення концентрації Ti та азоту. 
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Рис. 4.44. Профіль РСМА знятий для виділеної на границях зерен фази SiO2 

(вздовж білої лінії відміченої на Рис. 4.43). 

 

HRTEM зображення сегрегованої на границях зерен фази показано на 

Рис. 4.45, а: вона має світлу контрастність і неправильну форму, аморфну 

структуру і розташована між двома кристалічними зернами, що демонструють 

впорядковану атомну структуру. Атомні площини двох зерен позначені білими 

лініями. Спектри EDS взяті з зерна TiAlSiN і фази на границі зерна показані на Рис. 

4.45, б і в, відповідно. Інтенсивність сигналу Si в фазі на границі зерна, позначена 

пунктирним еліпсом на Рис. 4.45, в, є явно вищою порівняно з фазою TiAlSiN, 

Рис. 4.45 б. 

Таким чином, структурний і хімічний аналіз термообробленого покриття 

TiAlSiN (товщиною 2 мкм) показав, що на його поверхні виросла шарувата окалина 

товщиною 1 мкм. Поверхня окалини являє собою шар крупногранульованого 

(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 близько 700 нм. Виявлені нами 

закономірності росту шаруватої окалини Al2O3/TiO2 відповідають результатам, 

отриманими авторами [315], які встановили, що при температурах вище 800 °C 

окиснення покриття Ti1-хAlхSiуN супроводжується формуванням шаруватої 

структури Al2O3/TiO2/нітрид. 
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Рис. 4.45. (a) HRTEM мікрофотографія одного з дифузійних каналів кисню, що 

розміщується між двома кристалічними зернами та має аморфну структуру. 

РСМА спектри взяти для: (б) зерна TiAlSiN та (в) фази на границі зерна. 

 

Інші автори також спостерігали подібну шарувату структуру окалини, що 

утворюється на поверхні нітридних покриттів [316–320]. Відомо, що Al2O3 є 

високоізолюючим оксидом з низькою іономобільністю, що діє як ефективний 

бар'єр для дифузії кисню і обмежує зростання шару оксиду [321–323]. Така захисна 

оксидна плівка завтовшки 250 нм інгібує подальше окислення покриття. McIntyre 

et al. [318] показали, що саме Al є «рухливою частиною» під час окислення плівок 

Ti0.5Al0.5N. Наші дослідження також експериментально підтвердили цей висновок 
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за допомогою карт розподілу елементів (Рис. 4.43), які чітко фіксують область 

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

Автори [315] стверджують, що утворення шаруватої окалини зумовлене 

одночасною дифузією Al як у шар TiO2, так і Al2O3. Оскільки швидкість дифузії Al 

в шарі Al2O3 при 1000 °C вища, ніж швидкість дифузії кисню, то, ймовірно, він 

дифундує через шар Al2O3 і окислюється поблизу вільної поверхні, як це 

схематично показано на Рис. 4.41, в [315]. І навпаки, хоча кисень повільно 

дифундує через шари Al2O3 і TiO2, він окислює Ti, наявний в інтерфейсі TiN/TiO2, 

який в такому стані збіднюється Al, що добре видно з карти РСМА на Рис. 4.43.  

Слід зазначити, що в процесі високотемпературної обробки покриття зростає 

не тільки товщина оксидного шару на його поверхні, але й саме покриття 

окиснюється до глибини близько 200-250 нм. Дійсно, Рис. 4.41 і Рис. 4.43 

демонструють області з чіткою багатошаровою структурою збіднені Al. Крім того, 

в цих областях покриття спостерігається щільна мережа вертикальних структур 

темної контрастності на границях стовпчастих зерен. Ці структури є аморфними, 

як видно з Рис. 4.45, причому, карти розподілу елементів в них показують їх 

збагачення киснем і кремнієм (Рис. 4.43 і Рис. 4.44). Також зафіксовано більш 

високу інтенсивність сигналу Si у фазі на границях зерен Рис. 4.44, в. Отже, можна 

зробити висновок, що ці структури на границях стовпчастих зерен є фазою SiOx.  

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. 

 

4.9. Оптичні характеристики покриттів TiAlSiN 

 

Як вже було показано, покриття TiAlSiN характеризуються поліпшеними 

механічними характеристиками, але останніми роками ці тонкі плівки 

розглядаються як перспективні матеріали для селективних поглиначів сонячної 
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енергії в різних сферах застосування, таких як теплові сонячні колектори, сонячні 

парогенератори та парові турбіни для виробництва електроенергії при середніх і 

середніх/високих температурах [324–330]. Зазначимо, що хороша селективна 

поверхня повинна мати високу поглинаючу здатність () у видимому спектрі та 

низьку емісію (ε) в інфрачервоній (ІЧ) області. Водночас для протистояння пилу, 

вітру, вологості, кислотному дощу та соляному туману ідеальні оптичні покриття 

повинні мати не лише гарні оптичні властивості (наприклад, відбиваюча здатність), 

але й високі механічні характеристики (висока твердість, зносостійкість, 

жароміцність, висока корозійна стійкість, тощо), які як раз і демонструють 

покриття TiAlSiN. На жаль, оптичні властивості тонких плівок на основі TiAlSiN 

досі недостатньо вивчені, хоча оптичні властивості матеріалу є джерелом прямої 

інформації його електрону структуру. Ми дослідили оптичні характеристики 

типових покриттів системи TiAlSiN.  

Ефективним методом, який використовується для дослідження оптичних 

характеристик поверхонь є спектральна еліпсометрія, що ґрунтується на основі 

вивчення варіацій стану поляризації світла у разі відбиття його від зразка із 

дзеркальною поверхнею [331]. 

В роботі вперше досліджено оптичні властивості тонких плівок TiAlSiN. 

Дисперсійні залежності оптичної провідності σ покриттів TiAlSiN різного типу 

наведені на Рис. 4.46, а хімічний склад і характеристики покриттів представлені в 

Таблиці 4.7. 

Всі криві σ(E) (E – енергія фотонів) характеризуються наявністю мінімуму у 

видимій області при енергії фотонів Е = 2–2,5 еВ і значним поглинанням в ближній 

ультрафіолетовій (УФ) області. Таке поглинання, що спостерігається на кривих 

σ(E), добре узгоджується з результатами досліджень цих зразків методом 

спектроскопії характеристичних втрат енергії електронами (Рис. 4.47). 
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Рис. 4.46. Спектри оптичної провідності зразків тонких плівок. 

 

Таблиця 4.7 

Хімічний склад і характеристики покриттів TiAlSiN, обраних для вивчення 

оптичних характеристик 

№ 

покриття 
Хімічний склад Тип покриття 

Товщина 

t, мкм 

№ кривих 

на рисунках 

2 Ti34Al14Si1N51 моношарове  2,38 1 

7 Ti19Al26Si5N50 моношарове 2,0 2 

13 Ti25Al23Si4N48 градієнтне 2,7 3 

18 Ti26Al24Si4N46 багатошарове 3,53 4 

 

 

Рис. 4.47. Спектр втрат енергії електронів зразків 1 (моношарове покриття 

Ti34Al14Si1N51, підвищений вміст титану, № 2) та 2 (моношарове покриття 

Ti19Al26Si5N50, підвищений вміст алюмінію,№ 7). 
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Цікавим є той факт, що у всьому досліджуваному спектральному діапазоні 

залежності σ(E) (Рис. 4.46) практично ідентичні для зразків № 2 – крива 1 

(моношарове покриття Ti34Al14Si1N51 з підвищеним вмістом титану) і № 18 – крива 

4 (Ti26Al24Si4N46, багатошарова плівка). Пояснити цей феномен можна, якщо 

прийняти до уваги технологічні особливості осадження плівок та дані 

рентгенівських та електронно-мікроскопічних досліджень. Основною фазою 

моношарових покриттів системи TiAlSiN є твердий розчин c-(Ti,Al) (див. п.4.4.2), 

а багатошарові покриття утворюються чергуванням осаджених шарів TiN і TiAlN 

(dTiN ≈ 5–6 нм і dTiAlN ≈ 8–10 нм) (див. п. 4.4.4). Отже, хімічний склад поверхні цих 

двох зразків практично однаковий, а значить і оптичні характеристики цих 

покриттів співпадають. визначаються в основному фазою c-(Ti,Al).  

Для зразка № 7 – крива 2 (моношарове покриття Ti19Al26Si5N50 з підвищеним 

вмістом алюмінію) поведінка залежності σ(E) відрізняється від поведінки кривих 

σ(E) зразків 1 і 4 в області видимого світла та на ближній УФ ділянці. Зокрема, 

мінімум на кривій σ(E) 2 дещо зміщується в область вищих енергій фотонів, що не 

є дивним, оскільки в даному зразку поряд з основною фазовою складовю с-(Ti,Al)N 

присутня фаза hex-AlN, яка також вносить свій внесок у оптичні характеристики 

покриття. 

Чисельне значення σ в ближній УФ області для зразка № 13 –крива 2 

(покриття з композиційно градуйованим складом Ti25Al23Si4N48) є вдвічі нижчим 

ніж відповідні значення для покриттів інших типів. Пояснити цей факт також 

можна особливостями технологічного процесу осадження градієнтної плівки. 

Ознакою таких плівок є саме поступова зміна хімічного складу: вміст титану в 

покритті поступово зменшується (поблизу підкладки фіксується максимальна 

концентрація титану, а на поверхні покриття – максимальний вміст алюмінію, див. 

п. 4.4.3). Отже, концентрація фази hex-AlN на поверхні градієнтного покриття є 

максимальною, і саме характеристики цієї фази визначають оптичні властивості 

покриття. Зазначимо, що хімічний склад зразків покриттів №№ 13 і 18 майже 

однаковий, але технологічні умови осадження, які визначають тип покриття, 

виявляються головними макрочинниками оптичних характеристик тонких плівок. 
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На Рис. 4.47 представлені спектри характеристичних втрат енергії 

електронами для зразків покриттів №№ 2 та 7. Видно, що ці криві 

характеризуються наявністю піків в ближній УФ-області (близько 5 еВ), а 

плазмонні піки алюмінію присутні в околі 16 еВ. У ближній інфрачервоній (ІЧ) 

області спостерігаються особливості незначної інтенсивності, які пов'язані з 

міжзонними переходами електронів на тлі внутрішньозонного поглинання.  

Розглянемо особливості кривих σ(E) (Рис. 4.46) більш детально. Модель 

внутрішньозонного поглинання в одноелектронному наближенні ґрунтується на 

прямих та непрямих переходах. Для опису дисперсійної залежності діелектричної 

проникності використовували модель Берглунга-Спайсера [332], за якою 

теоретична крива (Е) представляється у вигляді суми всіх міжзонних переходів в 

сполуці; при цьому враховуються тільки прямі переходи зі збереженням 

хвильового вектору k і дипольні правила відбору по орбітальному квантовому 

числу. В цій моделі внесок в оптичну провідність електронного переходу із 

заповненої зони і в незаповнену зону j визначається за формулою: 

 

𝜎𝑖𝑗(ℏ𝜔) =
1

ℏ𝜔
∫ 𝑊𝑖𝑗𝑁𝑖

𝐸𝐹+ℏ𝜔

𝐸𝐹
(𝐸′ − ℏ𝜔)𝑁𝑗(𝐸′)𝑑𝐸′,   (4.39) 

 

де Е – енергія звязку електронів, Wij – елемент матриці переходу (імовірність 

переходу) із початкового стану і в кінцевий стан j. 

За даними рентгенівської дифракції, основною фазовою складовою 

досліджуваних тонких пілвок є твердий розчин с-(Ti,Al)N, в покриттях також 

присутні фази с-TiN і hex-AlN. З теоретичних розрахунків зонної структури та 

енергетичного спектру густини електронних станів було отримано, що в фазі TiN 

дозволені електронні переходи (25 –12) між гібридизованими 3d(2p) → 3d(2p) 

станами при енергії фотонів 1,3 еВ [333]. Проте в ближній ІЧ-області 

внутрішньозонний механізм оптичного поглинання в фазі TiN переважає над 

механізмом квантових міжзонних електронних переходів. Зокрема, оптичні 

характеристики нітриду титану досліджувалися спектроеліпсометричним методом 
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у роботі [334], і було показано, що оптична провідність монотонно зменшується в 

спектральному діапазоні 1–2 еВ при збільшенні енергії зондуючих фотонів, а на 

кривій σ(E) відсутні особливості при E ≈ 1,3 еВ. В свою чергу, нітрид алюмінію 

AlN являє собою нелегований напівпровідник з широкою забороненою зоною  

(Eg ≈ 6 еВ). Отже, у AlN внутрішньозонне поглинання в ІЧ-області завжди відсутнє, 

а перший малоенергетичний максимум спостерігається в спектрі σ(E) при  

E = 2,8 еВ [335]. Зазначена особливість також спостерігається в усіх досліджених 

зразках при енергіях фотонів E = 2,8–3,2 еВ. Отже, не виключено, що особливості 

кривих σ(E), які спостерігаються в ближній ІЧ-області досліджуваних плівок, 

можуть бути пов'язані з міжзонними електронними переходами в твердому розчині 

c-(Ti,Al)N, що утворюється в приповерхневому шарі зразків.  

Водночас, зменшення внутрішньозонного поглинання зразка 1 (моношарова 

плівка з підвищеним вмістом титану Ti34Al14Si1N51) в ближній ІЧ-області (Рис. 4.46) 

може бути викликане наступними причинами. По-перше, зазначена плівка, 

порівняно з іншими, може мати більше розупорядкування структури, що приводить 

до більш інтенсивного розсіювання носіїв заряду і, отже, до зменшення внеску в 

оптичну провідність міжзонних переходів. По-друге, в зразку 1 має місце 

збільшення об'ємної частки TiN і зменшення вмісту AlN порівняно зі зразком 2, а 

отже, зміна оптичних характеристик. 

На Рис. 4.48 і 4.49 наведено дисперсійні залежності дійсної частини 

діелектричної проникності ε1 і коефіцієнту відбиття R для досліджуваних зразків 

при нормальному куті падіння світла. Можна бачити, що, значення діелектричної 

проникності ε1 для зразків №№ 2, 7, 18 (криві 1, 2 і 4 на Рис. 4.48, 4.49) зростає від 

негативних до позитивних величин зі збільшенням енергії фотонів, починаючи з 

низьких енергій в ближній ІЧ-області. Проте ε1 приймає лише позитивні значення 

для зразка № 13 – крива 3 (покриття з композиційно градуйованим складом) зі 

збільшенням концентрації Al. Як відомо, негативний внесок у ε1 забезпечується 

механізмом внутрішньозонного прискорення носіїв заряду, а позитивний внесок 

пов'язаний з міжзонним поглинанням. Можна бачити (Рис. 4.49), що значення 

коефіцієнта відбиття для зразка № 13 (крива 3) в ближній ІЧ-області зменшується 
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майже в два рази порівняно з іншими плівками. Таким чином, поведінка величин ε1 

і R також підтверджує той факт, що збільшення концентрації Al в плівцках веде до 

значного зменшення внутрішньозонного поглинання в ближній ІЧ-області. 

  

Рис. 4.48. Спектральна залежність 

дійсної частини діелектричної 

проникності ε1 зразків тонких плівок 

TiAlSiN. 

Рис. 4.49. Спектральна залежність 

коефіцієнта відбиття R зразків тонких 

плівок TiAlSiN при нормальному кути 

падіння світла. 

Еволюцію оптичних характеристик досліджуваних тонких плівок TiAlSiN 

вивчали за допомогою термообробки. Відпал покриттів проводили у вакуумі при 

температурі 500 С протягом 30 хв. На Рис. 4.50 представлені дисперсійні 

залежності оптичної провідності σ(Е) відпалених тонких плівок № 7 Ti19Al26Si5N50, 

крива 2 і № 13 Ti25Al23Si4N48 (градієнтне покриття) крива 3. 

Порівнюючи спектри на Рис. 4.46 і 4.50, можна бачити, що залежність σ(E) у 

всьому досліджуваному діапазоні енергій майже однакова для відповідних зразків. 

Таким чином, оптичні характеристики тонких плівок на основі TiAlSiN істотно не 

змінюються після термічного відпалу в зазначеному режимі, що свідчить про 

практично незмінну структуру приповерхневого шару відпалених покриттів. 

Проведені експерименти однозначно свідчать про хорошу оптичну стійкість 

досліджених матеріалів, що розширює можливості практичного використання 

твредих тонких плівок TiAlSiN.  
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Рис. 4.50. Спектральні залежності оптичної провідності відпалених тонких 

плівок TiAlSiN. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що оптичні характеристики тонких плі-

вок ТiAlSiN визначаються, перш за все, технологічними параметрами осадження, 

що забезпечують мікростуктуру покриттів. Так, зменшення внутрішньозонного по-

глинання в ближній ІЧ-області моношарової пілвки з підвищеним вмістом Al 

(Ti19Al26Si5N50, № 7) порівняно з моношаровою плівкою з підвищеним вмістом Ті 

(Ti34Al14Si1N51, № 2) пов'язано як зі збільшенням об'ємної частки фази AlN, так і з 

більш високим ступенем дисперсності плівки. Відмінності в оптичних 

властивостях багатошарової плівки Ti26Al24Si4N46 (№ 18) у видимій і ближній УФ-

спектральних областях порівняно з іншими досліджуваними плівками обумовлені 

тим, що у скін-шарі цього покриття вже досліджуються середовища різних 

хімічних складів. А оптичні властивості плівки з композиційно градуйованим 

складом Ti25Al23Si4N48 (№ 13) майже вдвічі менше від характеристик моношарового 

покриття з підвищеним вмістом Ті (Ti34Al14Si1N51, № 2) через утворений 

градієнтний розподіл елементів Ti і Al у товщині плівки.  
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Висновки по розділу 4 

 

1. Проведено комплексне дослідження фазового складу, мікроструктури, 

механічних властивостей та корозійної стійкості покриттів (моношарових, 

багатошарових, з композиційно градієнтним складом) на основі системи 

TiAlN, легованих кремнієм. Показано, що 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. 

2. Максимальна твердість (до 40 ГПа) була досягнена у моношарових 

покриттях з переважним вмістом титану та у багатошарових тонких плівках 

з відносним вмістом компонентів   1, що викликано сукупністю факторів, 

таких як зміцнення твердого розчину та ефекту Холла-Петча, що виникає 

внаслідок подрібнення мікроструктури покриттів. Моношарові покриття 

збагачені на алюміній (  1,5) демонструють меншу твердість серед всіх 

досліджених покриттів. І хоча мікроструктура цих покриттів виявилася 

найбільш дисперсною, можливе збільшення твердості за рахунок ефекту 

Холла-Петча нівелюється через утворення в них м’якої фази hex-AlN (типу 

вюрциту).  

3. Показано, що легування Si покриттів TiAlN, а також створення особливої 

градієнтної мікроструктури тонких плівок забезпечує підвищений рівень 

тріщиностійкості досліджуваних покриттів, а значить збільшують строк їх 

експлуатації. Коефіцієнт інтенсивності напружень КІС вдвічі перевищує 

відповідні значення моношарових покриттів TiAl(Si)N.  

4. 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 
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с-Ti1-xAlxN в них починається при більш високих температурах (біля 1100 С) 

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

5. Вперше методами електронної мікроскопії високої роздільної здатності 

досліджено еволюцію мікроструктури покриттів TiAlSiN під час 

високотемпературної обробки та встановлені механізми, що регулюють 

окиснення зазначених тонких плівок. Вперше виявлено та детально вивчено 

шарувату структуру окалини, що утворилася на поверхні плівок TiAlSiN при 

високотемпературному відпалі. 

6. Встановлено, що структура покриття, в тому числі наношари зумовлені 

режимами осадження, зберігаються при високотемпературному відпалі. Під 

час відпалу на поверхні покриття формується структурно і хімічно 

неоднорідна шарувата окалина Al2O3/TiO2. Верхній шар окалини утворений 

оксидом Al2O3, а під ним формується шар TiO2. Така структура є результатом 

високої швидкості дифузії Al при 1000 °С. Атмосферний кисень, що 

дифундує з поверхні в покриття, окислює Ti, що наявний в інтерфейсі TiN-

TiO2, який збіднений алюмінієм. Такий процес додатково підтверджується 

наявністю оксидної фази SiOx, що виділяється на границях зерен у покритті 

відразу під шаром інтерфейсу TiN-TiO2. Ця фаза має аморфну структуру і 

утворюється суто під час термічної обробки покриття, у вихідному покритті 

її не зафіксовано.  

7. Вперше досліджено оптичні характеристики покриттів системи TiAlSiN 

різного типу. Показано, що оптичні характеристики тонких плівок ТiAlSiN 

визначаються, перш за все, технологічними параметрами осадження, що 

забезпечують мікростуктуру покриттів. 
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РОЗДІЛ 5 

 

НАНОСТРУКТУРНІ ПОКРИТТЯ НА ОСНОВІ TіAlCrN 

 

Зростаючий попит на розробку та вдосконалення технологій 

високошвидкісного та сухого різання вимагає створення комплексних систем 

твердих покриттів з високою зносостійкість та поліпшеними термічними 

характеристиками. Останнім часом проводяться інтенсивні розробки нових 

потрійних нітридних покриттів, що складаються з перехідних елементів та інших 

металів. Оскільки додавання алюмінію підвищує корозійну стійкість покриттів TiN 

[260–264], слід очікувати аналогічного впливу від легування алюмінієм на 

окиснювальну стійкість покриттів CrN. Останні дослідження підтвердили, що 

збільшення вмісту алюмінію як у покриттях TiN, так і CrN збільшує корозійну 

стійкість тонких плівок [336, 337]. Це пов’язано з утворенням на поверхні покриття 

шару оксиду алюмінію, що перешкоджає дифузії кисню всередину тонкої плівки 

[318–330].  

Подальше варіювання хімічним складом покриття, зокрема, розробка тонких 

плівок системи Ti-Al-Cr-N також змінить інші фізичні, хімічні та механічні 

властивості цих покриттів, оскільки можна прогнозувати, що такі покриття 

поєднають в собі високі міцнісні характеристики покриттів на основі Ti–Al–N та 

виключну корозійну стійкість покриттів системи Cr–Al–N [338–340]. Ще одним 

визначальним аспектом у розробці нових функціональних покриттів є формування 

в них наноструктур на кшталт нанокомпозитів, що може забезпечити кращу 

в'язкість та покращить загальні механічні характеристики таких тонких плівок 

[341]. Зокрема, як вже було показано (див. розділ 4), наноструктуровані нітридні 

покриття TiAlSiN мають кращі функціональні характеристики та підвищують 

термо- та хімічну стійкість порівняно з моношаровими плівками. 

У цьому розділі дисертаційної роботи досліджено вплив легування Cr на 

мікроструктуру та механічні характеристики покриттів на основі TiAlN. 

Встановлено механізми тріщиноутворення у тонких плівках TiAlCrN. Детально 
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вивчено корозійну стійкість при 900 °C та 1000 °C багатошарових покриттів 

TiAlN/CrAlN та вивчено структуру шару окалини, що утворюється на поверхні 

покриття при високотемпературному відпалі. 

 

5.1. Одержання покриттів TiAlCrN 

 

Групу зразків, яку складають покриття на основі TiAlN з домішками Cr було 

виготовлено вакуумно-дуговим методом компанією Balzers (Ліхтенштейн). На 

Рис. 5.1 представлено схему установки осадження, що використовували для 

одержання тонких плівок.  

 

 

Рис. 5.1. Схема установки осадження покриттів TiAlCrN. 

 

Установка використовує чотири мішені Ti/Al (33/66 ат.%) і дві додаткові 

мішені Cr, що розміщені в протилежних позиціях. Покриття осаджуються в 

атмосфері чистого азоту на підкладку WC–Co закріплену на тримачі зразків. Тиск 

під час осадження становить 2 Па, температура близько 650 °С. Напругу на 

підкладці підтримували на рівні 100 В. Швидкість осадження становила приблизно 

2,6 мм/год, кінцева товщина покриття становила приблизно 4 мкм Варіюючи 

технологічні параметри осадження, зокрема, швидкість обертання тримача зразка і 
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періодичну перерву у напрузі підкладки, одержували тонкі плівки різного типу 

(Таблиця 5.1), зокрема: 

1) плівку TiAlN в режимі активації тільки мішеней TiAl; 

2) багатошарові покриття TiAlN/TiAlCrN, коли протягом 1 та 5 хв періодично 

вмикаються мішені Cr, а мішені TiAl працюють постійно. Зразки цієї серії 

позначимо як TiAlCrN-I; 

3) хімічно модульовані плівки TiAlN/TiAlCrN одержані в режимі постійної 

активації всіх мішеней TiAl і Cr. Зразки цієї серії позначимо як TiAlCrN-II. 

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 5.1.  

 

Таблиця 5.1 

Тип, хімічний склад та товщина одержаних покриттів 

Зразок Хімічний склад Тип покриття 
Товщина 

покриття t, мкм 

TiAlN Ti19Al32N49 моношарове 3,8 

TiAlCrN-I Ti18Al22Cr25N35 
багатошарове покриття з 

періодом бішару 400 нм 
4,2 

TiAlCrN-II Ti19Al16Cr16N49 
багатошарове покриття з 

періодом бішару 10 нм 
4,0 

 

5.2. Фазовий склад і кристалічна структура покриттів TiAlCrN 

 

Базове покриття TiAlN демонструє модульовану структуру з періодичністю 

приблизно 2,6 нм, що пояснюється обертанням зразків під час осадження. 

Морфологія плівки являє собою слабко виражену стовпчасту структуру з 

розмірами кристалітів менше 10 нм (Рис. 5.2, а). Формування таких малих за 

розмірами кристалітів пояснюється наявністю у складі плівки приблизно 

30 ат.% Al, який, як відомо, подрібнює структуру TiN і запобігає утворенню 

великих стовпчастих зерен [1, 2, 5, 7, 34 – 39, 260–264].  
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Рис. 5.2 Мікрофотографії поперечного перерізу досліджених зразків тонких 

плівок: моношарове покриття TiAlN (а); багатошарове покриття TiAlCrN-I, в 

якому період зміни шарів TiAlN/TiAlCrN (I) становить 400 нм (б); багатошарове 

покриття TiAlCrN-IІ, з періодом зміни шарів TiAlN/TiAlCrN 10 нм (в). 

 

Активацією мішеней Cr та обертанням тримача підкладки були сформовані 

багатошарові плівки TiAlCrN (I) та (II) (Рис. 5.2, б, в). Багатошарова стуктура 

накладається на хімічно модульовані наношари, як описано вище для зразка TiAlN. 

На Рис. 5.2, б наведено типову мікроструктуру зразка TiAlCrN-I, який є 

багатошаровою плівкою, утвореною шаром TiAlCrN завтовшки 100 нм і шаром 

TiAlN завтовшки 300 нм. У шарі, що містить Cr, спостерігається тенденція до 

стовпчастого росту зерен. Дискретні дифракційні відбиття на електронограмі 

вибраної області дифракції свідчать про більші розміри зерен в цьому шарі. 
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Навпаки, шару TiAlN відповідає неперервне дифузне дифракційне кільце, 

характерне для малого розміру кристалітів. Інтерфейс TiAlN/Ti-AlCrN не є різким, 

що підтверджується проведеним РСМА. Фазовий аналіз електронограми області 

вибраної дифракції (вставка на Рис. 5.2, в) показав присутність ГЦК-фази TiN, 

гексагональної фази типу hex-AlN та ОЦК-фази Cr.  

Фрагменти дифрактограм на Рис. 5.3, a, б показують співіснування твердих 

розчинів заміщення ГЦК-(Ti,Al)N та (Cr,Al)N, що узгоджується з даними робіт 

[243–245]. Осаджені плівки сильно текстуровані у напрямку (200). 

На Рис. 5.2, в представлено мікроструктуру зразка TiAlCrN-II (при одержанні 

якого постійно працювали всі мішені TiAl і Cr). В плівці утворилася багатошарова 

структура з періодом бішару приблизно 10 нм, що відповідає модуляції Cr від 

кількох відсотків до максимуму приблизно 22 ат.%. Як видно з Рис. 5.2, в, ця плівка 

характеризується вираженою стовпчастою мікроструктурою. Ширина стовпців 

становить приблизно 80 нм, стовпчики складаються з нанокристалітів розміром  

10–20 нм. плівка текстурована у напрямку (111) (Рис. 5.3, а). 

 

Рис. 5.3 Фрагменти дифрактограм, що показують ефект додавання Cr; (a) 

утворення ГЦК- (Cr,Al)N; (б) зникнення фази hex-(Al,Ti)N; зміна напрямку 

текстури з (200) на (111). 
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5.3. Механічні характеристики тонких плівок TiAlCrN. 

 

Механічні характеристики (твердість та модуль пружності) зразків 

розраховані з кривих наноіндентування при відносній глибині занурення індентора 

0,1, на якій вважається незначним вплив підкладки WC-Co, наведені на Рис. 5.4 та 

в Таблиці 5.2.  

 

3  

Рис. 5.4. (а) Криві індентування P(h) та (б) залежності твердості від глибини 

індентування H(h) тонких плівок TiAlCrN. 

 

Таблиця 5.2 

Механічні характеристики тонких плівок TiAlCrN 

Зразок Н, ГПа Е, ГПа Н/Е H3/E2 

TiAlN 29,3 500 0,059 1,717 

TiAlCrN-I 32,9 350 0,094 3,092 

TiAlCrN-II 38,4 323 0,118 4,565 

 

Для базового моношарового покриття TiAlN виміряна твердість становить 

29,3 ГПа, а для багатошарового покриття TiAlCrN-I сягає 32,9 ГПа. Таке 

підвищення твердості може бути пов’язане як зі зміною хімічного складу покриття 
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так і зі зміною мікростуркури: формуванням багатошаровой структури, якій 

притаманна велика кількість інтерфейсів між шарами TiAlN і TiAlCrN. Однак 

найвища твердість (38,4 ГПа) фіксується у хімічно модульованому покритті 

TiAlCrN-II. Цей зразок характеризується структурою, яка значно відрізняється від 

багатошарового зразка TiAlCrN-I. У покритті TiAlCrN-II двошаровий період 

зменшується в 40 разів, збільшуючи вплив інтерфейсу на величину твердості [342, 

342]. Також у цьому зразку утворюється тверда фаза CrN, твердість якої сягає 11 

ГПа [344]. Крім того, в покриттях TiAlCrN-II з'являються виражені стовпчасті 

структури. 

Таким чином, легування Cr базового покриття TiAlN супроводжується 

появою твердої ГЦК-фази CrN і зникненням фази hex-AlN. Отже, збільшення 

твердості тонких плівок TiAlCrN можна пояснити двома факторами: модифікацією 

мікроструктури, включаючи зменшення періоду бішару та утворенням твердої 

ГЦК-фази CrN з одночасним зникненням фази hex-AlN. 

Крім того, як добре відомо з літератури, ефект надґратки (значного 

збільшення твердості), що виникає в багатошаровій структурі, залежить від періоду 

бішару. Еволюція твердості як функція періоду бішару (період модуляції ) 

демонструє характерну поведінку з максимальними значеннями твердості, 

отриманими при значеннях  від 2 нм до 10 нм [345, 346]. Згадане високе значення 

твердості зумовлене блокуванням руху дислокацій на границях розділу шарів через 

різні модулі зсуву окремих шарів та додатковими напругами викликаними 

некогерентністю кристалічних ґраток окремих шарів. Результатом подальшого 

збільшення періоду бішару стає поступове зниження твердості покриття до певного 

сталого значення, що свідчить про повне зникнення ефекту надґратки. У цей 

момент багатошарове покриття починає поводитись як моношарове, а його 

твердість визначається як середньозважена твердість окремих шарів. Таким чином, 

нижчу твердість та модуль Юнга покриття TiAlCrN-I можна інтерпретувати 

більшим періодом багатошарової структури, який перешкоджає встановленню 

ефекту надґратки. 
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В Таблиці 5.2 також наведені параметри H/E та H3/E2, які дозволяють якісно 

оцінити стійкість покриттів до пластичної деформації (див. Розділ 4). З аналізу 

представлених даних випливає, що плівка TiAlN демонструє найгіршу стійкість до 

пластичної деформації. Підвищення вмісту Cr веде до збільшення співвідношень 

H/E та H3/E2, що свідчить про позитивний вплив легування Cr а також може бути 

пов'язане з багатошаровою мікроструктурою, що дозволяє відхиляти траєкторію 

розповсюдження тріщин та покращувати в’язкість руйнування [346]. 

Аналогічно до дослідження режимів руйнування та механізмів 

розтріскування в тонких плівках TiAlSiN (див. Розділ 4) нами вивчено поведінку 

покриттів TiAlCrN під час нанонідентування. Відбитки індентора Берковича, які 

утворилися під час наноіндентування поверхні досліджуваних покриттів були 

використані для визначення механізмів тріщиноутворення у матеріалах.  

Аналіз відбитків індентора за допомогою атомного силового мікроскопа 

(AFM-Nanoscope III) показує, що утворення тріщин в досліджуваних покриттях 

TiAlCrN обмежується зоною контакту (Рис. 5.5). Однак на морфологію тріщини 

сильно впливає мікроструктура тонкої плівки. Видно, що в моношаровому покритті 

TiAlN спостерігається кілька тріщин, приблизно паралельних площі контакту між 

індентором та поверхнею плівки (Рис. 5.5, а). Відстань між тріщинами залишається 

майже постійною (близько 0,4 мм). Мікрофотографії перерізу підтвердили, що ці 

тріщини залишаються в основному поверхневими і не стосуються підкладки. 

Однак встановлено, що вони поширюються глибше в плівку при великих 

навантаженнях, що корелює з шириною їх отвору на поверхні. У зразку TiAlCrN-I 

тріщини прямолінійні та паралельні границі контакту (Рис. 5.5, б). По тріщинах 

помітна незначна деформація, ймовірно, через руйнування границі поділу шарів 

TiAlN/CrN. З Рис. 5.5, б було встановлено, що ширина отвору тріщини менша, ніж 

у TiAlN, що, ймовірно, пов'язано із збільшенням твердості (Таблиця 5.1). На 

відміну від попередніх зразків, у зразку TiAlCrN-II утворюються неправильні 

тріщини (Рис. 5.5, в). Такі тріщини можуть бути пов'язані з вираженою стовпчастою 

структурою з більшим розміром зерна в цій плівці. Крім того, у цьому зразку, на 
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відміну від попередніх плівок, зафіксовані радіальні тріщини, що виходять із кутів 

індентора (Рис. 5.5, г).  

 

 

Рис. 5.5. АСМ і СЕМ мікрофотографії, які демонструють утворення тріщин. 

(a) Базове покриття TiAlN; (б) покриття TiAlCrN (I); (в) покриття TiAlCrN (II); (г) 

в покритті TiAlCrN (II) зафіксовано радіальну тріщину, що розповсюджується з 

вершини індентора. 
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5.4. Корозійна стійкість покриттів системи TiAlCrN 

 

Вплив домішок Cr на характеристики плівок TiAlN широко досліджено в 

моношарових (TiAlCrN) [341, 342] і багатошарових (TiAlN/CrN [343–348] і 

TiAlN/CrAlN [349, 350]) покриттях. В згаданих роботах досліджено 

термостабільність покриттів та їх високотемпературні характеристики; однак 

структуру окалини, що утворюється в даних системах за температур вище 850 °С 

не було з’ясовано. Автори [351] показали, що моношарова плівка TiCrAlN має 

більш високу точку початку окиснення, ніж плівка TiAlN, але жодних висновків 

про формування окалини не наводиться. В роботі [352] проводили ізотермічні 

відпали плівки Ti0,44Al0,53Cr0,03N при 900 та 950 °С протягом 1 години. Для відпалу 

при 950 °С було показано утворення окалини і описано роль та положення Cr в ній: 

відмічено, на поверхні покриття формується шар кристалічного оксиду титану 

TiO2, під ними утворюються послідовні шари оксиди алюмінію та оксидів титану. 

Накопичення Cr спостерігалося в шарі оксидів титану. Нажаль, автори не 

показали/виявили ролі Cr в формуванні шару окалині при 900 °C. Ці ж автори 

пізніше [353] вивчали вплив низьких концентрацій хрому на формування окалини 

у покритті TiAlN. Проведені рентгенографічні дослідження показали, що сильне 

окиснення плівки TiAlCrN починається вже при 50 °C, але, знову ж таки, не 

наводиться жодних відомостей про механізми формування окалини.  

Для дослідження впливу легування Cr на корозійну стійкість покриттів 

TiAlCrN методом магнетронного розпилення було осаджено багатошарові 

покриття TiAlN/CrAlN. Детально вивчено структуру шару окалини, що 

утворюється в покриттях. 

На Рис. 5.6 зображено схему нанесення покриттів. В камері 

використовуються чотири катоди: катоди 1 і 2 розташовані під кутом 40°, а катоди 

3, 4 розміщуються навпроти них. Два Ti-мішені, що містять 48 гранул Al, містяться 

в катодах 1 і 2, а мішені Al і Cr – в катодах 3 і 4; розміри мішеней були 

500×88×10 мм, чистота матеріалів мішеней складала 99,9%. Тримач підкладки 

обертає зразки перед мішенями в наступному порядку: TiAl, TiAl, Cr і Al. 
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Потужність, що подається на мішені TiAl була постійною, тоді як потужність на 

мішенях Al і Cr поступово зменшувалася і збільшувалася, відповідно. У цьому 

випадку були осаджені покриття з постійним вмістом Ti, збільшеним вмістом Cr і 

зменшеним вмістом Al. Також було осаджене базове (еталонне) покриття TiAlN з 

використанням чотирьох мішеней TiAl з 48 гранулами Al кожна.  

 

 

Рис. 5.6. Схематичне зображення процесу нанесення покриттів. 

 

В якості підкладок було використано полірований WC–Co розміром 

16×10 мм. Перед процедурою осадження підкладки були очищені в ультразвуковій 

ванні в ацетоні протягом 10 хв і в спирті протягом 15 хв. Підкладки були 

встановлені в тримач, який має три вісі обертання, відстань від підкладки до мішені 

становила 60 мм. Час нанесення покриття TiAlN складав 135 хв і для плівок, 

легованих Cr – 200 хв.  

Елементний хімічний склад покриттів, одержаний за допомогою 

рентгеноспектрального мікроаналізу (РСМА) наведено в Таблиці 5.3. Як і 

очікувалося, збільшення і зменшення потужності, що прикладається до мішеней Cr 

і Al, відповідно, при збереженні постійної потужності, що подається на мішені 

TiAl, підтримує приблизно сталий вміст Ti, нижчий вміст Al і більш високий вміст 

Cr у осаджуваному покритті. 
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Таблиця 5.3 

Хімічний склад осаджених покриттів TiAlN/CrAlN виміряний за допомогою РСМА  

№ Зразок 
Ti 

(ат.%) 

Al 

(ат.%) 

Cr 

(ат.%) 

N 

(ат.%) 

Товщина 

покриття 

t (мкм) 

1 Ti0,47Al0,46N 24,4 24,0 – 51,6 2,2 

2 Ti0,30Al0,46Cr0,26N 14,7 22,8 12,8 49,7 3,6 

3 Ti0,28Al0,34Cr0,42N 13,6 16,7 20,7 49,0 4,0 

4 Ti0,28Al0,31Cr0,51N 13,3 14,8 24,3 47,5 4,3 

 

Дослідження поведінки плівок при високих температурах проводилося із 

застосуванням термогравіметричного аналізу (ТГА). Покриття нагрівали на повітрі 

до 1200 ° С зі швидкістю 20 °С/хв і за допомогою термомікровагів TG 209 F1 Libra 

(точність 0,01 мг) і з інтервалом 2 с визначали приріст маси. 

Ізотермічні відпали вихідних покриттів проводилися при різних 

температурах (800 і 900 °С для плівки TiAlN і 900 і 1000 C для покриттів легованих 

Cr) протягом 2 год. 

Типова морфологія поперечного перерізу досліджуваних покриттів показана 

на Рис. 5.6. Всі покриття демонструють стовпчасту мікроструктуру зі стовпцями, 

що простягаються від підкладки до поверхні плівки. При легуванні Cr суттєвих 

відхилень від розміру стовпців не спостерігається. Мікрофотографії поперечного 

перерізу одержаних покриттів (Рис. 5.6) показують, що плівка № 1 (Ti0.47Al0.46N) 

має моношарову структуру, в той час як покриття № 3 та 4 (Ti0.28Al0.34Cr0.42N і 

Ti0.28Al0.31Cr0.51N) мають багатошарову структуру з періодом 30 і 39 нм. РСМА, 

проведений на багатошаровій структурі, показав, що в світлій області концентрація 

Cr набагато більша, ніж у темній.  

СЕМ-зображення покриття № 2 з низьким вмістом Cr (рис. 5.6 б) не виявляє 

багатошарової структури; але враховуючи розташування мішеней всередині 

камери осадження, а також товщину кожного окремого шару, ми б мали одержати 

саме багатошарову структуру. Оскільки з літератури відомо, що якщо період 
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модуляції бішару λ > 2 нм, то він повинен давати початок для багатошарового 

розташування [354, 355]. Проте низька контрастність шарів TiAlN і CrAlN 

ускладнює визначення багатошарового розташування. Щоб з’ясувати це питання 

знадобляться більш потужні методи, такі як просвічуюча електронна мікроскопія 

високої роздільної здатності.  

 

 

Рис. 5.6. Морфологія поперечного перерізу тонких плівок одержаних методом 

магнетронного розпилення: a) Ti0,47Al0,46N; б) Ti0,30Al0,46Cr0,26N, в) Ti0,28Al0,34Cr0,42N 

та г) Ti0,28Al0,31Cr0,51N. 

 

На Рис. 5.7 показані криві приросту маси при окисненні покриттів, отриманих 

при поступовому підвищенні температури до 1200 °C зі швидкістю 20 °C/хв. 

Початкова точка окиснення покриття № 1 становить 850 °C. Ця температура добре 

узгоджується з наведеною в роботах [356, 357]. Збільшення маси плівки № 1 

швидко зростає в діапазоні температур 1000–1100 °C. Легування Cr веде до більш 

високої точки початку окиснення (приріст близько 200 °C) і значного зменшення 

приросту окиснювальної маси як функції вмісту Cr. В літературі також наявні дані 

про збільшення точки початку окиснення [343, 345]. 
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Рис. 5.7. Приріст окисненої маси в залежності від температури нагрівання 

покриттів TiAlN/CrAlN. 

 

Результати ТГА, проведеного при різних температурах ізотермічного відпалу 

протягом 2 год, наведені на Рис. 5.8. 

 

 

Рис. 5.8. Ізотермічний приріст окиснювальної маси покриттів, витриманих при 

різних температурах протягом до 2 год. 

 

Базова плівка Ti0.47Al0.46N піддавалася відпалу при температурі 800 і 900 °C, 

в той час як покриття, що містять Cr, тестувалися при 900 і 1000 °С. Приріст 

окисненої маси плівок має параболічний характер залежності від часу відпалу. 
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Підвищення температури випробування до 900 °C стрімко знижує корозійну 

стійкість плівки Ti0.47Al0.46N. Подібну поведінку задокументовано в літературі, і 

пояснено швидким ростом зовнішнього шару оксиду TiO2 [357]. Всі леговані Cr 

покриття, відпалені при 900 °C, демонструють приріст окиснювальної маси, 

щонайменше, у 6 разів нижчий в порівнянні з базовою плівкою Ti0.47Al0.46N, що 

вказує на поліпшення корозійної стійкості цих плівок. Підвищення температури 

відпалу до 1000 °C веде до збільшення окиснювальної маси покриття, збагаченого 

Cr, тобто до посилення дифузії, що контролює процес окиснення.  

Для з’ясування механізмів окиснення одержаних тонких плівок нами 

проведено СЕМ та РСМА дослідження відпалених покриттів, причому детально 

визначено склад поверхневих оксидних шарів (окалину) та умови його утворення. 

Мікрофотографія перерізу окисненої плівки (Рис. 5.9) показує наявність 

тонкого оксидного шару (загальна товщина ~ 130 нм). РСМА показав, що цей шар 

складається з щільного поверхневого шару збагаченого на Al і пористого шару 

збагаченого Ti під ним. Це добре узгоджується з результатами робіт, в яких 

показано, що утворення шаруватої системи оксидів (окалини) на поверхні 

покриттів Ti1-xAlxN виникає за рахунок одночасної дифузії на зовнішню поверхню 

плівки атомів Al, з утворенням Al2O3, і дифузію кисню всередину плівки, що сприяє 

росту пористого шару TiO2 [356 – 358]. 

 

 

Рис. 5.9. Морфологія поперечного перерізу та спектр РСМА відпаленого покриття 

№ 1: a) 2 год при 800 °C, б) 2 год при 900 °C. 
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На початковій стадії окислення при 800 °C покриття TiAlN відбувається 

утворення більш термодинамічно стійкого Al2O3 (ніж TiO2) [358]. Водночас, в 

середині плівки, завдяки внутрішній дифузії кисню, росте пористий TiO2. 

Формування пористого підшару ТіО2 зумовлене внутрішніми напругами 

структури, що безпосередньо пов’язані з фазовим складом покриття. Як показано в 

[358], при збільшенні температури або часу окиснення, підвищені внутрішні 

напруги спричинюють утворення тріщин, і як наслідок, швидке окиснення. Надалі 

Al з товщини плівки дифундує через пористий шар Ti–O на її поверхню. Як тільки 

товщина і компактність шару Al2O3 на поверхні стає достатньою, він починає діяти 

як дуже ефективний дифузійний бар'єр, обмежуючи дифузію іонів і захищаючи 

покриття від подальшого окиснення. Формування безперервного, щільного 

захисного шару Al2O3 на поверхні пояснює параболічну залежність збільшення 

окисненої маси покриття з часом, показане на Рис. 5.8, а. 

При 900 °C покриття повністю окиснюється (Рис. 5.9, б). Причому, 

кардинально змінюється структура окалини. В цьому випадку вона складається з 

зовнішнього шару крупних кристалів TiO2, і внутрішнього шару, що утворюється 

матрицею пористої фази Al2O3 з зануреними в неї частинками TiO2. Як вже 

зазначалося, підвищені внутрішні напруги спричинюють утворення тріщин, і як 

наслідок, швидке окиснення та прискорену дифузію іонів Ti на поверхню. Тобто, 

пористий підшар TiO2 росте та руйнує захисний щільний шар Al2O3, таким чином 

погіршуючи корозійну стійкість покриття. 

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. 5.10, а). 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 
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термогравіметрії. Подібну структури окалини спостерігали автори [353], які 

досліджували плівку Cr0,40Ti0,22Al0,36Si0,02N при режимі відпалу 900 °С протягом 

2 год.  

Таким чином, для ізотермічних досліджень, що проводилися при 900 °C, 

TiAlN-покриття леговане Cr стримує швидку дифузію Ti на поверхню за рахунок 

утворення внутрішнього захисного аморфного шару Al–Cr–O, або як у випадку 

покриття з підвищеним вмістом Cr – кристалічного шару Cr(Al)2O3. Такі шари 

гальмують або дифузію іонів Ti на поверхню, або внутрішню дифузію O в глибину 

плівки TiAlCrN і, таким чином, підвищують корозійну стійкість. Зазначимо, що 

вже невелике додавання Cr є достатньо ефективним для поліпшення корозійної 

стійкості покриттів.  

 

 

Рис. 5.10. Морфологія поперечного перерізу та спектр РСМА відпалених 2 год 

при 900 °C покриттів: а) № 2; б) № 4. 

 

Збагачені Cr покриття відпалені при 1000 °C також проявляли структурні 

зміни у порівнянні з вихідним станом. Мікроструктура поперечного перерізу 

покриттів, показаних на Рис. 5.11, ясно демонструє, що збільшення вмісту Cr в 

покритті поступово зменшує товщину шару окалини, що добре узгоджується з 

ізотермічними кривими окислення на Рис. 5.8. РСМА профіль плівки № 2 

(Рис. 5.8, а) виявив на поверхні плівки шар Ti–O, під яким утворюється шар 

Al–Cr–O. Плівка № 3 демонструє аналогічну структуру окалини, однак, як її 

загальна товщина, так і товщина окремих оксидних прошарків є меншими. РСМА 
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профіль знову виявляє шар Ti-O на поверхні покриття і шар Al-Cr-O під ним. 

Однак, останній є набагато менш пористим. Що стосується покриття № 4 з 

найбільшим вмістом Cr, то на його поверхні утворився щільний моношар 

товщиною близько 170 нм (Рис. 5.10, в), який можна охарактеризувати як Cr(Al)2O3. 

Цей щільний оксидний шар, імовірно, є більш ефективним дифузійним бар'єром, 

ніж шари Al2O3 та Al–Cr–O, зафіксовані в плівках TiAlN та TiAlCrN (з низьким та 

середнім вмістом Cr).  

 

 

Рис. 5.11. Морфологія поперечного перерізу і РСМА профілі плівок після відпалу 

протягом 2 год при 1000 С: a) № 2, б) № 3, в) № 4. 
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Таким чином, проведені дослідження виявили, що механізм окиснення 

тонких плівок системи TiAlCrN є складним і залежить як від температури, так і від 

вмісту Cr. Встановлено, що додавання Cr підвищує корозійну стійкість 

досліджуваних покриттів. При 900 °С окалина, що утворилася на поверхні 

покриттів TiAlCrN відрізняється від сукупності оксидів на поверхні базової плівки 

TiAlN і залежить від вмісту Cr в плівці. Хром сприяє утворенню захисного 

аморфного шару Al-Cr-O під тонким поверхневим шаром Ti–O для плівок з 

невеликим вмістом Cr (покриття № 2, 3). Ці шари перешкоджають як швидкій 

дифузії іонів Ti на поверхню, так і внутрішній дифузії кисню. На покритті з 

найбільшим вмістом Cr утворюється зовсім інша окалина: на поверхні плівки 

формується захисний шар Cr(Al)2O3. На початковій стадії окиснення плівок № 2 і 3 

в першу чергу утворюється Al–O, оскільки алюміній має більшу спорідненість до 

кисню, порівняно з Ti і Cr. Однак титан швидко дифундує на поверхню, формуючи 

шар Ti-O одночасно окислюючи як Al, так і Cr під ним. На поверхні плівки № 4 

внаслідок великої кількості Cr утворюється шар Cr(Al)2O3. Через деякий час 

товщина внутрішнього шару Al–Cr–O або Cr(Al) -O стає достатньою, щоб значно 

затримати подальше окислення.  

Відпал при температурі 1000 °C веде до утворення аналогічних систем 

оксидів, як і для 900 °C, але з більшою товщиною шару окалини (Рис. 5.10). 

Покриття з низьким і проміжним вмістом Cr демонструють двошарову структуру 

окалини: шар TiO2 на поверхні і під ним компактний шар (Cr,Al)2O3. Подібно до 

покриттів з високим вмістом Cr, відпалених при 900 °C, на початку окиснення 

швидка дифузія іонів Ti веде до початкового утворення шару Ti-O і, відповідно, до 

утворення підшару Cr-Al-O. Однак завдяки посиленій дифузії товщина шару 

окалини є більшою. У покритті № 3 зростання шару окалини протікає повільніше, 

ніж для плівки № 2, завдяки більшому вмісту Cr. Таким чином, утворюється підшар 

Al–Cr–O, збагачений на Cr, який є більш стійким до дифузії іонів Ti. Кінетика 

окиснення знижується і, отже, корозійна стійкість плівки поліпшується. Нарешті, у 

плівці № 4, завдяки найбільшому вмісту Cr, на поверхні швидко формується тонкий 

шар оксиду Cr2O3, який може містити Al, а також залишкові ділянки TiO2 на самій 

поверхні. Такий шар ще більш ефективно знижує дифузію іонів всередину і назовні 

і, отже, покращує корозійну стійкість покриття.  
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Висновки по розділу 5 

 

1. Досліджено вплив легування хромом на механічні характеристики тонких 

пілвок TiAlN. Показано, що не лише вміст Cr, але й технологічні особливості 

процесу осадження (утворення наношарової структури) впливають на 

мікроструктуру покриттів та їх механічні властивості.  

2. Легування хромом веде до збільшення твердості тонких плівок TiAlN через 

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

Додатковому зміцненню плівки сприяює також її особлива наношарувата 

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. 

3. Встановлено вплив легування хромом багатошарових тонких плівок TiAlN 

на їх корозійну стійкість. Показано, що у покриттів з добавками Cr суттєво 

зростає точка початку окиснення у порівнянні з нелегованим покриттям. 

Базова плівка Ti0,47Al0,46N відпалена при 800 °C демонструє параболічний 

приріст окиснювальної маси при нагріванні, який контролюється процесом 

росту захисного шару Al2O3 над пористим шаром TiO2. При відпалі 900 °C 

процеси окиснення прискорюються, внаслідок чого відбувається дифузія 

титану на поверхню і руйнування захисного шару Al2O3. Таким чином, 

легування Cr покращує корозійну стійкість покриттів. Приріст 

окиснювальної маси при нагріванні покриттів TiAlCrN виявися незалежним 

від вмісту хрому у плівці.  

4. 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. 
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ВИСНОВКИ 

 

На основі отриманих експериментальних даних у дисертації наведено нове 

вирішення наукової проблеми зміцнення конструкційних та функціональних 

композиційних матеріалів, що полягає у встановленні основних закономiрностей 

та фiзичних механiзмiв 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 побу-

довано 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 авіа-

ційної промисловості. Рентгенівськими методами монокристалу та порошку визна-

чено особливості 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 плане-

тарному млині синтезовано низку нанорозмірних двокомпонентних карбідів пере-

хідних 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 особли-

вості процесів карбідоутворення в нанокомпозиціях Ме-ВНТ. Показано, що дослід-

жені в даній роботі карбіди d-перехідних металів під час МХС формуються в основ-
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ному 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 дета-

льно вивчено шарувату структуру окалини, що утворилася на поверхні плівок 

TiAlSiN при високотемпературному відпалі. Встановлено механізми, що регулю-

ють окиснення зазначених тонких плівок. В результаті швидкої дифузії Al при 

1000C  на поверхні покриття формується захисний шар Al2O3, а Кисень, що дифун-

дує 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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ДОДАТКИ 

 

Д1. Виготовлення інтерметалічних сплавів 

 

Сплави для експериментального дослідження виготовлено методом 

електродугової плавки в середовищі очищеного аргону з металів такої чистоти: 

галію ГЛ000 (99,999%), електролітичних алюмінію (99,99%), міді (99,999%), 

марганцю (99,99%) й нікелю (99,99%), йодованого титану (99,8%), диспрозію 

(99,98%) та гадолінію (99,8%). Вага зливків складала 2 10 г в залежності від 

запланованих методів дослідження. Для отримання більш однорідних за складом 

сплавів зливок перевертали та переплавляли 2–3 рази. Контроль складу сплавів 

здійснювали методом зважування. Якщо вага виготовленого зливку відрізнялася 

від ваги шихти менш ніж на 1%, то склад сплаву приймали за шихтою. В іншому 

випадку сплави готували повторно. Виплавлені сплави запаювали у вакуумовані та 

заповнені очищеним аргоном кварцові ампули і відпалювали при запланованій 

температурі у муфельних печах. Після відпалу сплави гартували у холодній воді 

без розбивання ампул. 

 

Д2. Методика рентгенівських дифракційних досліджень 

 

Фазовий склад зразків та кристалічну структуру сполук, які утворюються у 

досліджуваних зразках, вивчали методами рентгенівського фазового та 

рентгеноструктурного аналізу з використанням «автоматизованої системи 

збирання, обробки та інтерпретації рентгенівських дифракційних спектрів», яка 

створена на кафедра фізики металів фізичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Дифракційні спектри досліджуваних матеріалів одержували переважно на 

кобальтовому або мідному фільтрованому випромінюванні на автоматизованому 

рентгенівському дифрактометрі ДРОН-3М (анодна напруга 30 кВ, сила струму 

20 мА, вхідні щілини 2, 4 мм, ширина на детекторі 0,1 мм). Дифрактограми 
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записували в дискретному режимі, крок сканування 0,05, час експозиції у кожній 

точці 2–10 с. Кутовий інтервал реєстрації дифракційних спектрів (2) для фазового 

аналізу становив 20–100. 

Первинну обробку дифракційних спектрів (визначення положення центру 

ваги К1 піку та його інтегральної інтенсивності) виконували за методом 

повнопрофільного аналізу. Реалізовані програми первинної математичної обробки 

рентгенівських дифракційних спектрів передбачають інтерполяцію 

експериментальних дифракційних максимумів математичними кривими 

(апроксимуюча функція – лоренціана), за якими визначаються положення центрів 

ваги піків, їх інтегральні інтенсивності та напівширинпи. Завдяки коректній 

математичній обробці експериментального профілю дифракційного відбиття 

(фрагменту спектру), положення центрів ваги визначено з похибкою  

(0,001–0,005), а інтегральні інтенсивності – з похибкою (5–15)%.  

Для аналізу та інтерпретації отриманих рентгенівських даних був 

використаний оригінальний пакет програм, який з використанням відомих 

алгоритмів [39] був розроблений нами для автоматизованого обладнання типу 

ДРОН. Цей пакет містить повний комплекс стандартних процедур Рітвелда і 

призначений для вирішення різноманітних завдань, а саме визначення положень 

піків та інтегральних інтенсивностей брегівських відбиттів за допомогою 

повнопрофільного аналізу; проведення якісного та кількісного фазового аналізу з 

використанням даних PDF для ідентифікації фаз та методу найменших квадратів 

для уточнення періодів кристалічних ґраток фазових складових; тестування 

запропонованих структурних моделей та уточнення параметрів кристалічної 

структури фаз (включаючи координати атомів, коефіцієнті заповнення атомних 

позицій, теплових поправок, текстури, тощо). Більш детальна інформація про цей 

пакет представлена на нашому сайті http://x-ray.univ.kiev.ua/index.files/Page513.htm. 

Для визначення значень розміру кристалітів та деформації кристалічної ґратки 

синтезованих фаз в основному було використано метод Вільямсона-Холла [166]. 

Середні значення розмірів зерен D та деформації кристалічної ґратки ε 

кристалічних фаз оцінювали за уширенням наявних на їх дифрактограмах піків. 
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Для цього було проаналізовано залежності масштабованого уширення відбиттів 

b*(2) від вектора розсіювання S. Масштабоване уширення для кожного (hkl) 

відбиття можна виразити як: 

 

𝑏∗(2𝜃) = 𝛽(2𝜃)
𝑐𝑜𝑠𝜃

𝜆
,     (Д1) 

 

де  – брегівське відбиття,  – довжина хвилі рентгенівського випромінювання та 

𝛽(2𝜃) = √(𝐹𝑊𝐻𝑀𝑒𝑥𝑝
2 − 𝐹𝑊𝐻𝑀𝑅

2)  – фізичне уширення (де FWHMexp та FWHMR 

відповідно експериментальне та інструментальне уширення піка). Для кожного 

дифракційного піка значення вектора розсіювання визначено як 

 

𝑆 = 2𝑠𝑖𝑛𝜃 𝜆⁄ .       (Д2) 

 

Рис. Д1. Графіки Вільямсона-Холла (а) для фаз, які існують в зразках 

Fe-TiC: 1 – -Fe (120 хв); 2 – TiC (120 хв); 3 – TiC (компактований зразок); 

4 – -Fe (компактований зразок). 
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Типові графіки Вільямсона-Хола, що побудовані для фаз, існуючих в 

композиті Fe–TiC (див. п. 3.1.1), представлені на Рис. Д1. З використанням цих 

графіків шляхом екстраполяції залежностей b*(2) на вісь S = 0 було визначено 

середній розмір кристаліта D як 𝐷 = 1 𝑏∗(2𝜃)⁄ , а за нахилом прямолінійної 

залежності 휀 = 𝑏∗(2𝜃) 2𝑆⁄  від S було визначено середні значення деформації 

кристалічної ґратки ε. 

Слід зазначити, що отримані для фази TiC графіки залежності 휀 = 𝑏∗(2𝜃) 2𝑆⁄  

від S являють собою горизонтальні прямі (Рис. Д1), а значить, лише 

дрібнокристалічність цього карбіду (а не деформація його кристалічної ґратки) 

впливають на уширення дифракційних піків цієї фази. 

Монокристали сполук відбирали з раковин 10-грамових зливків однофазних 

сплавів, які повільно охолоджували з розплаву. Визначення класу Лауе та 

орієнтировку отриманих монокристалів проводили за методом Квітки-Уманського 

в камері РКОП-А. Періоди ідентичності ґраток розраховували за рентгенограмами 

обертання, отриманими на мідному випромінюванні в камері РКВ-86, і уточнювали 

за відповідними дифрактограмами. Дифракційний клас симетрії визначали за 

результатами індексування повного набору розгорток шарових ліній, які були 

отримані в камері КФОР-4а на молібденовому випромінюванні.  

В разі неможливості отримання придатних для дослідження монокристалів 

використовували метод машинного індексування дифракційних даних 

полікристалічних речовин (метод Іто), який ґрунтується на алгоритмі, що дозволяє 

експериментальним значенням міжплощинних відстаней (1/d2) відбиттів поставити 

у відповідність “кристалографічні” координати атомних сіток (індекси Міллера 

hkl), які їх спричинюють. В разі однофазності речовини індексування її 

дифрактограми за методом Іто дає достовірний результат щодо метрики (уточнені 

значення періодів ґратки) та симетрії (дифракційний клас) кристалічної ґратки 

досліджуваної фази. 
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Д3. Методика вимірювання температурних залежностей магнітної 

сприйнятливості 

 

Для дослідження магнітних характеристик інтерметалічних сполук 

GdAlxGa4-х та DyMnxGa3 і визначення магнітного стану атомів компонентів 

проводились вимірювання магнітної сприйнятливості методом Фарадея [93] який 

має низку переваг. Метод Фарадея полягає у визначенні сили, що діє на зразок у 

неоднорідному магнітному полі: 

 

�⃗� = 𝜒𝑚�⃗⃗⃗�
𝑑𝐻

𝑑𝑥
,      (Д3) 

 

де �⃗�– сила, що діє на зразок,  та m – магнітна сприйнятливість с маса зразка, Н та 

dH/dx – напруженість магнітного поля та її градієнт у місці розташування зразка. У 

системах Фарадея повинна виконуватися умова ізодинамічності: 

 

𝐻
𝑑𝐻

𝑑𝑥
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.     (Д4) 

 

Таким чином накладається обмеження на розмір зразків, який не повинен 

перевищувати розмір зони ізодинамічності. Малий розмір зразків, що 

використовуються для вимірювання, якраз і є однією з переваг методу Фарадея. Ця 

обставина робить його придатним для вимірювання сприйнятливості не тільки діа- 

та парамагнетиків, але й сильно магнітних речовин, тому що при досить малих 

розмірах зразок буде знаходитись у приблизно однорідному магнітному полі.   

У методі Фарадея, щоб виключити з рівняння (Д3) величину H(dH/dx), 

здійснювали калібрування установки за стандартом (еталоном), який має 

приблизно той же розмір і знаходиться в тій же точці поля, що й досліджувані 

зразки. Тоді магнітна сприйнятливість досліджуваного зразка може бути визначена 

за формулою: 
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𝜒 =
𝑚ет

𝑚
𝜒ет

𝐹

𝐹ет
,      (Д5) 

 

де mет, ет та Fет – відповідні значення маси, магнітної сприйнятливості еталона та 

сили, що діє з боку неоднорідного магнітного поля (HdH/dx) на еталон. 

Основними складовими частинами установки для вимірювання магнітної 

сприйнятливості у інтервалі температур 300–900 К є: 

1) Електромагніт ФЛ-1 із спеціальними профільними наконечниками; 

2) Система живлення електромагніту; 

3) Вагова головка АВГІ-5г; 

4) Система нагрівання зразка та реєстрації температури; 

5) Вакуумна система з системою напуску інертного газу. 

Блок-схема установки наведена на Рис. Д2.  

 

 

Рис. Д2. Блок-схема установки вимірювання магнітної сприйнятливості 

 методом Фарадея. 
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В даній установці використовується стандартний електромагніт ФЛ-1. Він 

складається з масивного ярма та чотирьох котушок, які можна з’єднувати 

паралельно або послідовно. Відстань між полюсами магніту можна змінювати у 

досить широких межах за допомогою черв’ячного механізму. Неоднорідне 

магнітне поле з великою зоною ізодинамічності отримане за допомогою полюсних 

наконечників спеціальної форми. Система живлення електромагніту складається із 

стандартного троьохфазного випрямляча ВУ-110/24 з вихідною напругою 110 В та 

максимальним струмом навантаження 15 А. 

Для вимірювання сили, що діє на зразок у неоднорідному магнітному полі 

застосовується автоматична вагова головка АВГІ-5г. 

Нагрівання зразка здійснювали за допомогою біфілярного ніхромового 

нагрівача (довжина обмотки 200 мм). Напруга на нагрівник підводиться від 

системи живлення, якою можна керувати (терморегулятор ВРТ-3). Для реєстрації 

температури використовували платино-платино-родієву (10 % Rh) термопару, 

робочий спай знаходиться всередині нагрівача безпосередньо біля зразка. Термо-

е.р.с. термопари фіксували за допомогою напівавтоматичного дворядного 

потенціометра Р-363-2. 

Щоб уникнути окиснення зразка, при підвищених температурах вимірювання 

здійснювали у середовищі інертного газу (аргон марки ВЧ). З цією метою в 

установці передбачена вакуумно-напускна система.  

Щодо точності отриманих на автоматичному магнітометрі Фарадея 

результатів, слід відмітити, що температуру зразка визначали з точністю до 1 К, 

чутливість по відносній магнітній сприйнятливості складала 510-11 см3/г, відносна 

похибка вимірювань магнітної сприйнятливості не перевищувала 1 %. 

 

Д4. Визначення механічних характеристик тонких плівок методом 

наноіндентування 

 

Наноіндентування – безумовний лідер серед засобів дослідження і 

характеризації фізико-механічних властивостей нанорозмірних матеріалів у 
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наношкалі. В результаті тривалої еволюції найпростіший прийом вимірювання 

твердості як відношення сили вдавлення індентора в матеріал P до площі відбитка 

A (твердість по Бринелю) або до проекції цієї площі на поверхню зразка AC 

(твердість по Мейеру H) перетворився в тонкий багатофункціональний дослідний 

інструмент, придатний для вирішення різноманітних фізичних задач і з'ясування 

фундаментальних закономірностей поведінки нанорозмірних приповерхневих 

шарів і субмікронних об’ємів різних матеріалів – від м'яких біологічних до 

надтвердих алмазоподібних. 

Основний режим роботи приладу з наноіндентування (Рис. Д3, a) 

реалізується шляхом впровадження геометрично атестованого індентора під дією 

заданого профілю нормальної сили P(t) і одночасної реєстрації глибини занурення 

його в матеріал h(t). Експериментальні дані також перебудовують у вигляді 

залежності P = f(h) (Рис. Д3, б), яка є аналогом діаграми σ = f(ε) (напруга - відносна 

деформація) в традиційних макродосілдженнях. У деяких випадках дані 

представляють у вигляді залежності середніх контактних напружень σc i від h (σc 

= H в області великих P) (Рис. Д3, в). 

У техніці наноіндентування використовують індентори різної форми – у 

вигляді циліндра з плоским торцем, сфери, конуса, піраміди. Кожен з них має свої 

переваги і недоліки. Найбільш часто вживаним є тригранний пірамідальний 

індентор Берковича. Він дозволяє уникнути проблеми зведення чотирьох граней в 

одну точку, яка властива індентору Віккерса, і отримати радіус заокруглення 

вершини менше 100 нм. Зондування пірамідальним індентором веде до того, що на 

відміну від макродослідів, деформований об’єм зразка не залишається незмінним в 

процесі навантаження, а зростає на багато порядків величини. Градієнти напружень 

і деформацій, як і швидкість відносної деформації 휀̇~𝑑ℎ/ℎ𝑑𝑡 при цьому падають 

на кілька порядків величини за майже незмінної величини максимальної 

деформації під індентором (εmax = 0,1–0,3 в залежності від кута при вершині). 
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Рис. Д3. Три способи представлення даних, отриманих методом нормального 

наноіндентування: у вигляді кінетичних кривих (a), у вигляді P-h-діаграми (б), у 

вигляді залежності твердості по Мейеру H (в). 1 – без урахування притуплення 

кінчика індентора, 2 - з урахуванням сферичного притуплення. Pmax – максимальна 

сила вдавлювання індентора; P0 - невелика залишкова сила (~3–5% від Pmax), 

необхідна для збереження контакту з відбитком при дослідженні в'язкопружного 

відновлення його глибини після розвантаження; τup – тривалість активного 

навантаження; τcr – тривалість витримки під постійним навантаженням; τdown - 

тривалість стадії розвантаження; hmax – максимальна глибина відбитка; hcr – 

приріст глибини відбитка внаслідок повзучості; he – величина пружного 

відновлення; hv-e – величина в'язкопружного відновлення (післядії); h – сумарне 

відновлення; We – енергія пружного відновлення; Wpl – енергія, що поглинається і 

розсіюється зразком в одному циклі навантаження-розвантаження; C – пружна 

жорсткість матеріалу в відбитку; R – радіус заокруглення в вершині індентора. 
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З одного боку, ці особливості ускладнюють аналіз результатів і встановлення 

з них кількісних характеристик матеріалів, а з іншого – при наявності адекватних 

моделей і експериментальних методик – дозволяють досліджувати швидкісні і 

розмірні ефекти в процесі одного циклу навантаження, реалізуючи сканування 

властивостей уздовж змінних h і 휀̇. 

Велика кількість розроблених в останні роки методів обробки первинних 

даних і їх очищення від паразитних ефектів дозволяє розглядати більше двох 

десятків різноманітних характеристик матеріалу і робить наноіндентування 

набагато більш інформативним засобом випробування, ніж традиційне одновісне 

розтягнення/стиснення. Крім того, ці методи дозволяють досліджувати фізико-

механічні властивості в наношкалі і навіть на атомарному рівні, що недоступно 

звичайним технологіям механічних випробувань.  

Блок-схема приладу NanoIndenterXP, який було використано для визначення 

механічних характеристик тонких плівок TiAlSiN наведено на Рис. Д4.  

 

 

Рис. Д4. Принципова схема наноіндентометра (NanoIndernterXP): 1 – силовий 

осередок, 2 – датчик реєстрації переміщення рухомого штока з індентором (3), 4 – 

пружини підвіски штока, 5 – корпус вимірювальної головки, 6 – блок контролера, 

7 – комп'ютер, 8 – зразок, 9 – предметний столик. 
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Він містить вузол навантаження 1 і прецизійний датчик 2 для реєстрації 

переміщення індентора 3 на м'яких пружинах 4, конструктивно об'єднані в одну 

вимірювальну головку 5, контролерний блок 6 і комп'ютер 7 з пакетом програм для 

управління всіма робочими циклами приладу, збору, обробки та зберігання даних. 

Для вибору місця уколу служить оптичний мікроскоп, а для позиціонування і 

переміщення зразка 8 – столик 9. 

Операційні характристики приладу NanoIndenterXP: 

• Мінімальний шаг індентування < 0,01 нм. 

• Переміщення індентора по поверхні зразка 1,5 мм. 

• Максимальна глибина індентування > 500 мкм. 

• Максимальне прикладене навантаження 10 Н. 

• Частота зміни навантаження 50 нН. 

• Жорсткість індентора 1107 Н/м. 

• Оптична система лінз 4X та 40X.  

 

Д5. Електронно-мікроскопічні дослідження 

 

Зображення мікроструктури досліджуваних матеріалів отримували за 

методами просвічуючої та скануючої електронної мікроскопії. 

Щоб одержати поперечний переріз тонкого покриття TiAlSiN для 

електронно-мікроскопічних досліджень зразки розрізали алмазною дротяною 

пилкою на шматочки товщиною 800 мкм. Надалі ці зразки полірували на алмазних 

колодах до товщини ~20 мкм і піддавали іонному травленню для забезпечення 

остаточного прорідження до прозорості пучка електронів.  

Мікрофотографії одержували на просвічуючому електронну мікроскопі FEI 

Tecnai Osiris (встановлений у EPFL, Лозанна, Швейцарія), який є аналітичним 

приладом, оптимізованим для проведення локального мікроаналізу високої 

швидкості та високої чутливості в режимі скануючої просівічуючої мікроскопії 

(STEM). Чотири детектори Super-X SDD EDX без вікон, інтегровані в полюс, 

дозволяють зафіксувати  200 000 рентгенівських імпульсів за секунду під кутом 
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0,9 рад. Поєднуючи це з гарматою XFEG високої яскравості, карти розподілу 

елементів можна одержати за проміжок від секунди до хвилини. З CCD-камерою 

Gatan Orius з 11 Mpx, мікроскоп також підходить як для одержання звичайних 

світло та темнопольних зображень а також для мікрофотографій високої роздільної 

здатності. Крім того, даний мікроскоп оснащений детектором HAADF STEM, який 

забезпечують широкий діапазон умов дифракції та Z-контрасту для візуалізації та 

аналізу одержаних зображень.  

Робочі характеристики приладу: 

• 80-200 кВ XFEG високої яскравості (5-кратний струм пучка стандартного 

FEG); 

• роздільна здатність точки 0,24 нм / інформаційна межа 0,14 нм; 

• роздільна здатність в режимі HAADF STEM 0,18 нм; 

• 2 нА струму для локального мікроаналізу; 

• 4K x 2.6k CCD камера Gatan Orius з великим полем зору; 

• CCD-камера FEI SmartCAM замість звичайного люмінесцентного екрану. 

 

Д6. Методика спектроеліпсометричних досліджень 

 

Найбільш простим і майже єдиним методом безпосереднього визначення 

оптичних констант металів та сплавів є спектроеліпсометричний, що ґрунтується 

на спостереженні зміни стану поляризації світла при відбиванні від поверхні 

досліджуваних металевих об’єктів. До таких оптичних констант належать 

комплексні показник заломлення �̃� = n + i, діелектрична провідність 휀̃ = 휀1 + 𝑖휀2 

та коефіцієнт відбивання �̃� = ln 𝑅 + 𝑖Θ. Кожна з цих величин пов’язана з іншими 

через відомі співвідношення. Оптичні характеристики досліджуваних покриттів 

системи TiAlSiN до і після відпалу вимірювали при кімнатній температурі 

спектроеліпсометричним методом Бітті при фіксованому куті падіння світла 

 = 72 в області спектру з енергією фотонів Е = 1–4,8 еВ.  

Для визначення еліпсометричних параметрів Δ і Ψ (зсув фаз між p- і s-

компонентами вектору поляризації і азимутом відновленої лінійної поляризації 
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світла, відповідно), інтенсивність світла, що проходить через систему поляризатор 

- зразок-аналізатор вимірювалася за трьома визначеними азимутами аналізатора A 

= 0; 45; 90 і фіксованим азимутом поляризатора Р = 45. Виходячи з отриманих 

параметрів Δ і  були визначені наступні параметри плівок: ефективні значення 

індексів заломлення n і поглинання k, реальна частина ε1 комплексної діелектричної 

проникності ε = ε1 + iε2, оптична провідність (OП) σ(E), та коефіцієнт відбиття 

енергії R при нормальному куті падіння світла:  

 

𝑛 = √𝑎2−𝑏2+sin2 𝜑

2
+ √

(𝑎2−𝑏2+sin2 𝜑)2

4
+ 𝑎2𝑏2,    (Д6) 

 

𝑘 = √√
(𝑎2−𝑏2+sin2 𝜑)2

4
+ 𝑎2𝑏2 −

𝑎2−𝑏2+sin2 𝜑

2
,    (Д7) 

 

𝑎 = sin 𝜑 𝑡𝑔𝜑
cos 2Ψ

1+sin 2Ψ cos Δ
,      (Д8) 

 

𝑏 = sin 𝜑 𝑡𝑔𝜑
sin 2Ψ sin Δ

1+sin 2Ψ cos Δ
,      (Д9) 

 

휀1 = 𝑛2 − 𝑘2,      (Д10) 

 

𝜎(ℎ𝜈) = 𝑛𝑘𝜈,       (Д11) 

 

𝑅 =
(𝑛−1)2+𝑘2

(𝑛+1)2+𝑘2
,       (Д12) 

 

відповідно, де  - частота світла. 

Точність визначення оптичних параметрів плівок становила 3–5%. Для 

розрахунків n і k використовувалася модель напівнескінченного середовища, 

оскільки плівки були непрозорі в досліджуваній області спектра.  
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Схема установки наведена на Рис. Д5. 

 

 

Рис. Д5. Схема оптичного еліпсометра. 1 – турель із джерелом світла; 2 – 

колімуюча лінза: 3 – поворотний затор; 4 – юстувальний лазер; 5 – монохроматор; 

6 – джерело світла; 7 – фотодіод; 8 – модулятор; 9 – поляризатор (призма Глана); 

10 – зразок; 11 – аналізатор (призма Глана); 12 – фотоелектронний помножувач; 

13 – блок живлення фотопомножувача; 14 – синхродетектор; 15 – вольтметр. 
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Д7. Характеристики досліджених кристалічних структур 

Таблиця 1 

Кристалографічні дані сплавів твердого розчину Ni2(Al,Ga)3 (структурний тип Ni2Al3, просторова група P-3m1, no. 164) 

Атом Позиція 
Ni2Al3 Ni2Al1,75Ga1,25 Ni2Al1,50Ga1,50 

Запов-
нення X Y Z 

Запов-
нення X Y Z 

Запов-
нення X Y Z 

Ni 2d 1,00(1) 0,333 0,667 0,149(1) 1,00(1) 0,333 0,667 0,146(2) 1,00(1) 0,333 0,667 0,153(4) 

Me(1) 2d 1,00(1) 0,333 0,667 0,647(3) 1,00(1) 0,333 0,667 0,640(5) 1,00(1) 0,333 0,667 0,639(3) 

Me(2) 1a 1,00(1) 0 0 0 1,00(1) 0 0 0 1,00(1) 0 0 0 

Al(3)*) 1b 0,00(1) 0 0 0,5 0,00(1) 0 0 0,5 0,30(1) 0 0 0,5 

Періоди ґратки, 

a, c, нм 
0,40359(3); 0,48956(5) 0,40418(5); 0,48874(9) 0,40526(8); 0,49019(6) 

Ізотропний B 

фактор, нм2 
1,88(1)·10-2 1,24(5)·10-2 1,11(5)·10-2 

Me(1) 1,00Al+0,00Ga 0,44Al+0,56Ga 0,38Al+0,62Ga 

Me(2) 1,00Al+0,00Ga  0,61Al+0,39Ga 0,38Al+0,62Ga 

Розрахований 

вміст нікелю, 

ат,% 

40,0(1) 40,0(1) 37,8(1) 

Фактор 

розбіжності  
RВ = 0,040 RВ = 0,047 RВ = 0,058 

*) Додаткові атоми в структурному типі Ni2Al3 
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Продовження Таблиці 1 

 

Атом Позиція 
Ni2Al0,75Ga2,25 Ni2Al1,50Ga2,5 Ni2Ga3 

Запов-
нення X Y Z 

Запов-
нення X Y Z 

Запов-
нення X Y Z 

Ni 2d 1,00(1) 0,333 0,667 0,156(3) 1,00(1) 0,333 0,667 0,163(3) 1,00(1) 0,333 0,667 0,147(3) 

Me(1) 2d 1,00(1) 0,333 0,667 0,653(3) 1,00(1) 0,333 0,667 0,644(4) 1,00(1) 0,333 0,667 0,651(7) 

Me(2) 1a 1,00(1) 0 0 0 1,00(1) 0 0 0 1,00(1) 0 0 0 

Al(3)*) 1b 0,22(1) 0 0 0,5 0,00(1) 0 0 0,5 0,00(1) 0 0 0,5 

Періоди ґратки, 

a, c, нм 
0,40492(9); 0,48905(9) 0,40473(4); 0,48879(8) 0,40532(5); 0,48857(9) 

Ізотропний 

фактор B, нм2 
1,14(2)·10-2 1,78(4)·10-2 1,61(5)·10-2 

Me(1) 0,25Al+0,75Ga 0,17Al+0,83Ga 0,00Al+1,00Ga 

Me(2) 0,25Al+0,75Ga 0,17Al+0,83Ga 0,00Al+1,00Ga 

Розрахований 

вміст нікелю, 

ат,% 

38,3(3) 40,0(1) 40,0(1) 

Фактор 

розбіжності  
RI = 0,046 RI = 0,057 RI = 0,058 
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Таблиця 2 

Кристалографічні дані твердого розчину Ni(Al,Ga) (структурний тип CsCl, просторова група Pm3m) 

Атом Позиція 

Ni1,2Al0,8 NiAl Ni0.9Al1.1 

Запов-

нення  
X Y Z 

Запов-

нення 
X Y Z 

Запов-

нення 
X Y Z 

Me(1) 1a 1,00(1) 0 0 0 1,00(1) 0 0 0 0,89(1) 0 0 0 

Me(2) 1b 1,00(1) 0,5 0,5 0,5 1,00(1) 0,5 0,5 0,5 1,00(1) 0,5 0,5 0,5 

Період ґратки, a нм 0,2866(1) 0,2885(1) 0,2874(1) 

Ізотропний фактор,  

B нм2 
3,88(1)·10-2 2,71(4)·10-2 2,83(5)·10-2 

Me(1) 0,96Ni+0,04Al 0,98Ni+0,02Al Ni 

Me(2) 0,80Al+0,20Ni 0,98Al+0,02Ni Al 

Розрахований вміст 

нікелю, ат.% 
58,5(2) 50,0(1) 47,0(2) 

Фактор розбіжності  RВ = 0,045 RВ = 0,031 RВ = 0,030 

Атом Позиція 

NiGa  

Запов-

нення  
X Y Z 

Me(1) 1a 1,00(1) 0 0 0 

Me(2) 1b 1,00(1) 0,5 0,5 0,5 

Період ґратки, a нм 0,2888(1) 

Ізотропний фактор  

B, нм2 
2,75(3)·10-2 

Me(1) 0,98Ni+0,02Ga 

Me(2) 0,98Ga+0,02Ni 

Розрахований вміст 

нікелю, ат.% 
50(1) 

Фактор розбіжності  RВ = 0,032 
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Таблиця 3 

Кристалографічні дані фази I-DyCu1,25Ga2,67 

Атом Позиція Заповнення X Y Z 

Dy 2a 0,96(1) 0 0 0 

Me(1) 4e 0,85(1) 0 0 0,394(1) 

Me(2) 4d 1,00(1) 0 0,5 0,25 

Me(3) 2b 0,08(1) 0,5 0,5 0 

Просторова група I4/mmm (no, 139) 

Періоди ґратки, a,c нм 0,4082(1); 1,0477(1) 

Ізотропній фактор B, нм2 
BDy = 1,25(1)·10-2 

BMe = 1,57(1)·10-2 

Розрахований вміст Dy, ат. % 20,2 ат.% 

Me 0,34 Cu+0,66 Ga 

 value 0,08 

Фактор розбіжності RВ = 0,069 
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Таблиця 4  

Кристалографічні дані фаз II-DyCu1,07Ga2,74, III-DyCu0,92Ga2,84 та IV-DyCu0,52Ga3,11 при розрахунку в підґратці 

Атом Позиція 

II-DyCu1,07Ga2,74 III-DyCu0,92Ga2,84 IV-DyCu0,52Ga3,11 

Заповнення z1) Заповнен

ня 
z1) 

Заповнен

ня 
z1) 

Dy 2a 1,00(1) 0 1,00(1) 0 1,00(1) 0 

Me(1) 4i 0,81(1) 0,385(2) 0,76(1) 0,376(1) 0,64(1) 0,377(1) 

Me(2) 4j 1,00(1) 0,250(2) 1,00(1) 0,250(1) 1,00(1) 0,230(1) 

Me(3) 2c 0,19(1) 0 0,24(1) 0 0,37(1) 0 

Просторова група Immm (no, 71) 

Періоди ґратки, a,b,c нм 
0,4099(1); 0,4107(1);  

1,0212(6) 

0,4088(1); 0,4145(1);  

0,9946(2) 

0,4141(1); 0,4171(1);  

0,9785(1) 

Ізотропній фактор B, нм2 
BDy = 0,57(1)·10-2 

BMe = 0,67(1)·10-2 

BDy = 2,75(1)·10-2 

BMe = 2,04(1)·10-2 

BDy = 1,17(1)·10-2 

BMe = 1,50(1)·10-2 

Розрахований вміст Dy, 

aт, % 
20,8 ат.% 21,1 ат.% 21,5 ат.% 

Me 0,19 0,24 0,37 

 value 0,29 Cu+0,71 Ga 0,25 Cu+0,75 Ga 0,17 Cu+0,83 Ga 

Фактор розбіжності RВ = 0,066 RВ = 0,057 RВ = 0,052 
1) x та y ті ж самі, що і для сполукиr I-DyCu1,25Ga2,67 
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Таблиця 5 

Кристалографічні дані сполуки F-GdAlxGa4-x 

(просторова група Pmmm, N 47) 

Атом Позиція 
F-фаза (64 aт.% Ga) 

Заповнення x y z 

Gd(1) 1a 1,00(1) 0 0 0 

Gd(2) 1b 1,00(1) 0,5 0 0 

Gd(3) 2e 1,00(1) 0,268(1) 0,5 0,5 

Ga(1) 2s 1,00(1) 0,5 0 0,365(5) 

Ga(2) 1c 1,00(1) 0 0 0,5 

Me(1) 4w 1,00(1) 0,207(4) 0 0,258(6) 

Me(2) 2r 1,00(1) 0 0,5 0,301(4) 

Al(1) 2t 1,00(1) 0,5 0,5 0,227(9) 

Ga(3) 4x 0,58(2) 0,235(6) 0,5 0,133(5) 

Ga(4) 2k 0,30(2) 0,255(8) 0,5 0 

Періоди ґратки, 

a, b, c, нм 
0,8418 (8); 0,42089(1); 0,9768(7) 

Ізотропний фактор B, 

нм2 

BGd = 3,81(4)·10-2 

BMe = 4,56(4)·10-2 

Вміст гадолінію, ат.% 22,3(2) (XRD)1);  22,2(4) (EDS)1) 

Me(1) 

Me(2) 

0,93Ga+0,07Al 

0,93Ga+0,07Al 

Фактор розбіжності RВ = 0,057 

1) Дані рентгенівського (XRD) та рентгеноспектрального (EDS) аналізів 
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Таблиця 6 

Кристалографічні дані сполук E’- та E-GdAlxGa4-x (просторова група Pmmm, N 47) 

Атом Позиція 
E’-фаза (54 aт.% Ga) E-фаза (44 aт.% Ga) 

Заповнення x y z Заповнення x y z 

Gd(1) 1a 1,00(1) 0 0 0 1,00(1) 0 0 0 

Gd(2) 1b 1,00(1) 0,5 0 0 1,00(1) 0,5 0 0 

Gd(3) 2e 1,00(1) 0,267(1) 0,5 0,5 1,00(1) 0,265(1) 0,5 0,5 

Ga(1) 2s 1,00(1) 0,5 0 0,372(4) 1,00(1) 0,5 0 0,380(7) 

Ga(2) 1c 1,00(1) 0 0 0,5 1,00(1) 0 0 0,5 

Me(1) 4w 1,00(1) 0,190(2) 0 0,256(5) 1,00(1) 0,259(5) 0 0,257(5) 

Me(2) 2r 1,00(1) 0 0,5 0,301(5) 1,00(1) 0 0,5 0,283(5) 

Al(1) 2t 1,00(1) 0,5 0,5 0,236(9) 1,00(1) 0,5 0,5 0,238(9) 

Ga(3) 4x 0,60(1) 0,279(3) 0,5 0,128(5) 0,65(1) 0,316(7) 0,5 0,139(6) 

Ga(4) 2k 0,48(2) 0,222(8) 0,5 0 0,65(2) 0,236(8) 0,5 0 

Періоди ґратки, 

a, b, c, нм 0,8418(9); 0,42024(6); 0,9797(1) 0,8416(6); 0,41937(9); 0,9823(2) 

Ізотропний фактор B, нм2 
BGd = 3,12(2)·10-2 

BMe = 3,84(2)·10-2 

BGd = 1,34(4)·10-2 

BMe = 3,76(9)·10-2 

Вміст гадолінію, ат.% 21,8(2) (XRD); 21,7(3) (EDS) 21,2(2) (XRD);  20,9(3) (EDS) 

Me(1) 

Me(2) 

0,65Ga+0,35Al 

0,56Ga+0,44Al  
0,26Ga+0,74Al 

0,21Ga+0,79Al 

Фактор розбіжності RВ = 0,055 RВ = 0,060 
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Таблиця 7 

Кристалографічні дані сполук D- та C-GdAlxGa4-x (просторова група Pmmm, N 47) 

Атом Позиція 
D-фаза (38 aт.% Ga) C-фаза (28 aт.% Ga) 

Заповнення x y z Заповнення x y z 

Gd(1) 1a 1,00(1) 0 0 0 1,00(1) 0 0 0 

Gd(2) 1b 1,00(1) 0,5 0 0 1,00(1) 0,5 0 0 

Gd(3) 2e 1,00(1) 0,263(1) 0,5 0,5 1,00(1) 0,260(1) 0,5 0,5 

Ga(1)/Me(1) 2s 1,00(1) 0,5 0 0,386(8) 1,00(1) 0,5 0 0,372(6) 

Ga(2) 1c 1,00(1) 0 0 0,5 1,00(1) 0 0 0,5 

Al(2) 4w 1,00(1) 0,290(6) 0 0,251(9) 1,00(1) 0,271(5) 0 0,247(5) 

Al(3) 2r 1,00(1) 0 0,5 0,304(5) 1,00(1) 0 0,5 0,308(5) 

Al(1) 2t 1,00(1) 0,5 0,5 0,254(9) 1,00(1) 0,5 0,5 0,259(9) 

Ga(3)/Me(1) 4x 0,72(1) 0,332(3) 0,5 0,155(5) 0,96(1) 0,269(7) 0,5 0,163(6) 

Ga(4)/Me(2) 2k 0,75(4) 0,231(8) 0,5 0 0,69(2) 0,266(8) 0,5 0 

Періоди ґратки, 

a, b, c, нм 0,8404(4); 0,42022(3); 0,9833(4) 0,8416(2); 0,42008(4); 0,9836(4) 

Ізотропний фактор B, нм2 
BGd = 3,90(2)·10-2 

BMe = 4,28(2)·10-2 

BGd = 2,14(5)·10-2 

BMe = 3,96(6)·10-2 

Вміст гадолінію, ат.% 20,6(2) (XRD);  20,5(3) (EDS) 19,9(2) (XRD); 20,0(2) (EDS) 

Me(1) 

Me(2) 
Повне впорядкування 

0,70Ga+0,30Al  

0,70Ga+0,30Al  

Фактор розбіжності RВ = 0,065 RВ = 0,085 
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Таблиця 8  

Кристалографічні дані сполук B- та A-GdAlxGa4-x (просторова група P2/m, N 10) 

Атом Позиція 
B-фаза (24 ат.% Ga) A-фаза (12 ат.% Ga) 

Заповнення x y z Заповнення x y z 

Gd(1) 1a 1,00(1) 0 0 0 1,00(1) 0 0 0 

Gd(2) 1b 1,00(1) 0,5 0 0 1,00(1) 0,5 0 0 

Gd(3) 2e 1,00(1) 0,260(1) 0,5 0,5 1,00(1) 0,256(1) 0,5 0,5 

Me(1) 2s 1,00(1) 0,5 0,371(5) 0 1,00(1) 0,5 0,374(5) 0 

Me(2) 1c 1,00(1) 0 0,5 0 1,00(1) 0 0,5 0 

Me(3) 2w 1,00(1) 0,184(5) 0,245(5) 0 1,00(1) 0,178(5) 0,258(5) 0 

Me(4) 2r 1,00(1) 0,816(2) 0,259(5) 0 1,00(1) 0,822(2) 0,260(5) 0 

Me(5) 2t 1,00(1) 0 0,252(3) 0,5 1,00(1) 0 0,266(3) 0,5 

Me(6) 2x 1,00(1) 0,522(5) 0,204(4) 0,5 1,00(1) 0,522(6) 0,221(4) 0,5 

Me(7) 2k 1,00(1) 0,273(3) 0,145(3) 0,5 1,00(1) 0,271(3) 0,141(3) 0,5 

Me(8) 2k 1,00(1) 0,727(4) 0,08894) 0,5 1,00(1) 0,729(4) 0,095(4) 0,5 

Періоди ґратки, 

a, b, c, нм, , град, 
0,8428(3); 0,9818(5); 0,42142(6); 

 = 90,33(5) 

0,8472(2); 0,9783(2); 0,42201(5); 

 = 90,93(3) 

Ізотропний фактор B, нм2 
BGd = 1,60(4)·10-2 

BMe = 3,94(4)·10-2 

BGd = 2,04(4)·10-2 

BMe = 1,98(4)·10-2 

Вміст гадолінію, ат. % 21,0(2) (XRD); 21,3(2) (EDS) 21,0(2) (XRD); 21,2(3) (EDS) 

Me 0,30Ga+0,70Al 0,15Ga+0,85Al 

Фактор розбіжності RВ = 0,075 RВ = 0,062 
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Таблиця 9 

Кристалографічні дані фаз I-Dy5MnGa15 та II-Dy4MnGa12. 

Атом Позиція 
I-Dy5MnGa15 II-Dy4MnGa12 

Заповнення X Y Z Заповнення X Y Z 

Відпал при 773 K 

Dy 1a 1,00(1) 0 0 0 1,00(1) 0 0 0 

Mn 1b 0,17(1) 0,5 0,5 0,5 0,26(1) 0,5 0,5 0,5 

Ga 6f 0,50(1) 0,5 0,5 0,065(5) 0,50(1) 0,5 0,5 0,057(3) 

Період ґратки, a, нм 0,42683(5) 0,42752(9) 

Ізотропній фактор B, 

нм2 
2,10(2)·10-2 3,13(2)·10-2 

Розрахований склад 

сполуки 

Dy, Mn та Ga, ат.% 

24,0(1); 4,2(2); 71,8(1) 23,5(1); 6,0(3); 70,5(1) 

Фактор розбіжності RВ = 0,038 RВ = 0,039 

Відпал при 873 K 

Dy 1a 1,00(1) 0 0 0 1,00(1) 0 0 0 

Mn 1b 0,17(1) 0,5 0,5 0,5 0,28(1) 0,5 0,5 0,5 

Ga 6f 0,50(1) 0,5 0,5 0,064(4) 0,50(1) 0,5 0,5 0,050(4) 

Період ґратки, a, нм 0,42678(9) 0,42741(5) 

Ізотропній фактор B, 

нм2 
0,85(2)·10-2 2,16(2)·10-2 

Розрахований склад 

сполуки 

Dy, Mn та Ga, ат. % 

24,0(1); 4,2(2); 71,8(1) 23,4(1); 6,6(2); 70,0(3) 

Фактор розбіжності RВ = 0,033 RВ = 0,037 
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Таблиця 10 

Міжатомні відстані в фазах I-Dy5MnGa15 та II-Dy4MnGa12 та ступені спотворення поліедрів 
 

I-Dy5MnGa15 II-Dy4MnGa12 

Відпал при 773 K Відпал при 873 K Відпал при 773 K Відпал при 873 K 

Атом-атом d, нм Атом-атом d, нм Атом-атом d, нм Атом-атом d, нм 

Dy  - 12Ga 0,3031(2) Dy  - 12Ga 0,3030(1) Dy  - 12Ga 0,3033(3) Dy  - 12Ga 0,3030(1) 

 - 8Mn 0,3696(4)  - 8Mn 0,3696(3)  - 8Mn 0,3702(4)  - 8Mn 0,3701(2) 

Коорд, число 20 Коорд, число 20 Коорд, число 20 Коорд, число 20 

Mn - 6Ga 0,186(2) Mn - 6Ga 0,186(3) Mn - 6Ga 0,189(2) Mn - 6Ga 0,192(3) 

 - 6Ga 0,241(1)  - 6Ga 0,241(2)  - 6Ga 0,238(2)  - 6Ga 0,235(2) 

 - 8Dy 0,3696(4)  - 8Dy 0,3696(3)  - 8Dy 0,3702(4)  - 8Dy 0,3701(1) 

Коорд, число 6+8 Коорд, число 6+8 Коорд, число 6+8 Коорд, число 6+8 

Mn-Gaсер,  0,214 Mn-Gaсер,  0,214 Mn-Gaсер,  0,214 Mn-Gaсер,  0,214 

(Mn)(Ga)6 12,88% (Mn)(Ga)6 12,88% (Mn)(Ga)6 11,47% (Mn)(Ga)6 10,07% 

Dy-Mnсер,  0,370 Dy-Mnсер,  0,370 Dy-Mnсер,  0,370 Dy-Mnсер,  0,370 

(Mn)(Dy)8 0,0% (Mn)(Dy)8 0,0% (Mn)(Dy)8 0,0% (Mn)(Dy)8 0,0% 

Ga - 1Mn 0,186(2) Ga - 1Mn 0,186(4) Ga - 1Mn 0,189(2) Ga - 1Mn 0,192(4) 

 - 1Mn 0,241(1)  - 1Mn 0,241(3)  - 1Mn 0,238(2)  - 1Mn 0,250(3) 

 - 4Ga 0,263(2)  - 4Ga 0,263(4)  - 4Ga 0,268(2)  - 4Ga 0,272(4) 

 - 4Dy 0,3031(2)  - 4Dy 0,3030(1)  - 4Dy 0,3033(2)  - 4Dy 0,3030(3) 

 - 4Ga 0,304(2)  - 4Ga 0,311(4)  - 4Ga 0,304(2)  - 4Ga 0,304(4) 

Коорд, число 14 Коорд, число 14 Коорд, число 14 Коорд, число 14 
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Таблиця 11  

Кристалографічні дані фаз III-Dy3MnGa9. та IV-Dy2MnGa6 

Атом Позиція 
III-Dy3MnGa9, IV-Dy2MnGa6 

Заповнення X Y Z Заповнення X Y Z 

Відпал при 773 K 

Dy 1a 1,00(1) 0 0 0 1,00(1) 0 0 0 

Mn 1b 0,32(3) 0,5 0,5 0,537(3) 0,44(2) 0,5 0,5 0,633(9) 

Ga(1) 1b 1,00(1) 0,5 0,5 0,089(6) 1,00(1) 0,5 0,5 0,083(7) 

Ga(2) 2c 1,00(1) 0,5 0 0,556(9) 1,00(1) 0,5 0 0,556(9) 

Просторова група P4mm, No, 99 P4mm, No, 99 

Періоди ґратки, a,c нм 0,4258(2); 0,4307(2) 0,4272(4); 0,4315(4) 

Ізотропній фактор B, нм2 3,64(2)·10-2 1,13(1)·10-2 

Розрахований склад  

Dy, Mn та Ga, ат. % 
23,1(1);  7,5(2); 69,4(1) 22,5(1); 9,9(2); 67,6(1) 

Фактор розбіжності RВ=0,039 RВ=0,034 

Відпал при 873 K 

Dy 1a / 1a 1,00(1) 0 0 0 1,00(1) 0 0 0 

Mn 1b / 1b 0,35(1) 0,5 0,5 0,5 0,46(2) 0,5 0,5 0,598(8) 

Ga(1) 6f / 1b 0,50(1) 0,5 0,5 
0,032(3) / 

0,089(9) 
1,00(1) 0,5 0,5 0,084(7) 

Ga(2) - / 2c - -  - / 0,556(8) 1,00(1) 0,5 0 0,556(9) 

Просторова група Pm3m, No, 221 / P4mm, No, 99 P4mm, No, 99 

Період ґратки, a,c нм 0,42835(9) 0,42797(9); 0,42797(9) 

Ізотропній фактор B, нм2 2,59(2)·10-2 / 1,88(4)·10-2 0,38(8)·10-2 

Розрахований склад  

Dy, Mn та Ga, ат.% 
23,0(1); 8,0(2); 69,0(1) 22,4(1); 10,3(2); 67,3(1) 

Фактор розбіжності RВ = 0,036 / 0,039 RВ = 0,032 
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Таблиця 12  

Міжатомні відстані в фазах III-Dy3MnGa9. і IV-Dy2MnGa6 та ступені спотворення поліедрів 

III-Dy3MnGa9 IV-Dy2MnGa6 

Відпал при 773 K Відпал при 873 K Відпал при 773 K Відпал при 873 K 

Атом – атом d, нм Атом – атом d, нм Атом – атом d, нм Атом – атом d, нм 

Dy             - 4Ga(2) 0,2850(3) Dy  - 12Ga(1)1) 0,3032(4) Dy  - 4Ga(2) 0,287(3) Dy  - 4Ga(2) 0,286(4) 

 - 4Ga(1) 0,3035(1)    - 4Ga(1) 0,304(1)  - 4Ga(1) 0,305(1) 

 - 4Ga(2) 0,3217(3)    - 4Ga(2) 0,321(3)  - 4Ga(2) 0,320(3) 

 - 4Mn 0,361(3)  - 8Mn 0,371(2)  - 4Mn 0,341(3)  - 4Mn 0,348(3) 

 - 4Mn 0,380(2)    - 4Mn 0,407(4)  - 4Mn 0,396(3) 

Коорд, число 20 Коорд, число 20 Коорд, число 20 Коорд, число 20 

Mn - 1Ga(1) 0,193(7) Mn - 3Ga(1) 0,200(5) Mn - 1Ga(1) 0,194(7) Mn - 1Ga(1) 0,208(5) 

 - 4Ga(2) 0,213(1)  - 3Ga(1) 0,228(1)  - 4Ga(2) 0,216(1)  - 4Ga(2) 0,215(1) 

 - 1Ga(1) 0,238(7)    - 1Ga(1) 0,237(7)  - 1Ga(1) 0,220(3) 

 - 4Dy 0,361(3)  - 8Dy 0,371(2)  - 4Dy 0,341(3)  - 4Dy 0,348(3) 

 - 4Dy 0,380(2)    - 4Dy 0,407(4)  - 4Dy 0,396(3) 

Коорд, число 6+8 Коорд, число 6+8 Коорд, число 6+8 Коорд, число 6+8 

Mn-Gaaver,  0,214 Mn-Gaaver,  0,214 Mn-Gaaver,  0,216 Mn-Gaaver,  0,215 

(Mn)(Ga)6 6,10% (Mn)(Ga)6 6,54% (Mn)(Ga)6 5,75% (Mn)(Ga)6 1,63% 

Dy-Mnaver,  0,370 Dy-Mnaver,  0,371 Dy-Mnaver,  0,374 Dy-Mnaver,  0,372 

(Mn)(Dy)8 2,56% (Mn)(Dy)8 0,0% (Mn)(Dy)8 8,82% (Mn)(Dy)8 6,45% 

Ga(1) - 1Mn 0,193(7) Ga(1) - 1Mn 0,200(5) Ga(1) - 1Mn 0,194(7) Ga(1) - 1Mn 0,208(5) 

 - 1Mn 0,238(7)  - 1Mn 0,228(6)  - 1Mn 0,237(7)  - 1Mn 0,220(6) 

 - 4Ga(2) 0,294(4)  - 4Ga(1) 0,283(4)  - 4Ga(2) 0,295(4)  - 4Ga(2) 0,294(4) 

 - 4Dy 0,3045(1)  - 4Dy 0,303(1)  - 4Dy 0,304(1)  - 4Dy 0,305(1) 

 - 4Ga(2) 0,312(3)  - 4Ga(1) 0,314(2)  - 4Ga(2) 0,312(3)  - 4Ga(2) 0,311(4) 

Коорд, число 14 Коорд, число 14 Коорд, число 14 Коорд, число 14 
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Продовження Таблиці 12 

 

III-Dy3MnGa9 IV-Dy2MnGa6 

Відпал при 773 K Відпал при 873 K Відпал при 773 K Відпал при 873 K 

Атом – атом d, нм Атом – атом  d, нм Атом – атом d, нм Атом – атом d, нм 

Ga(2) - 2Mn 0,213(1)   Ga(2) - 2Mn 0,216(1) Ga(2) - 2Mn 0,215(1) 

 - 2Dy 0,285(3)    - 2Dy 0,287(3)  - 2Dy 0,286(2) 

 - 2Ga(1) 0,294(4)   
 - 

2Ga(1) 0,295(4) 
 - 

2Ga(1) 0,294(4) 

 - 4Ga(2) 0,301(4)   
 - 

4Ga(2) 
0,302(4) 

 - 

4Ga(2) 
0,303(4) 

 - 2Ga(1) 0,312(3)   
 - 

2Ga(1) 
0,312(3) 

 - 

2Ga(1) 
0,311(3) 

 - 2Dy 0,3217(1)    - 2Dy 0,321(1)  - 2Dy 0,320(4) 

Коорд. число 14   Коорд. число 14 Коорд. число 14 
 


