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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальнiсть роботи. Бiльшiсть технологiчних процесiв здiйснюється в
присутностi рiдкої фази, тому, зокрема, будова рiдких металiв при всiй склад-
ностi їх експериментального вивчення i невирiшеностi бiльшостi теоретичних
питань набуває все бiльшу увагу дослiдникiв. Основи термодинамiчної теорiї
поверхневих явищ i фазових рiвноваг не можуть описати всiєї сукупностi про-
цесiв, що протiкають в об’ємi та на межах роздiлу фаз. У лiтературi практично
вiдсутнi вiдомостi, що стосуються взаємозв’язку поверхневих i термодинамiч-
них властивостей розплаву i його структури.

Розплави перехiдних металiв з вуглецем широко використовуються як ро-
стовi середовища для вирощування алмазiв. Вони не лише добре змочують
i розчиняють вуглець, а й мають оптимальнi р,Т-умови утворення кристалiв.
Бiльшiсть публiкацiй з вирощування синтетичних алмазiв припадає на систему
Ni–Mn–C, для якої оптимальнi р,Т-умови вiдповiдають сплаву складу Ni40Mn60.
При такому спiввiдношеннi мiж Ni та Mn температура плавлення в бiнарнiй си-
стемi Ni–Mn є найнижчою, що дає технiчнi переваги для проведення процесу
кристалiзацiї алмазу. В науковiй лiтературi питання впливу локального порядку
атомiв в розплавi металу на процес кристалiзацiї алмазу не висвiтлено. В той
же час, вiдомостi про локальний порядок в розплавi металу з вуглецем дають
можливiсть отримати цiнну iнформацiю про характер його взаємодiї з компо-
нентами металiчної матрицi, що дозволяє вивчати та пояснювати фiзико-хiмiчнi
властивостi дослiджуваної системи, давати рекомендацiї щодо оптимiзацiї умов
синтезу алмазу.

Рентгенодифракцiйний метод — надiйний спосiб прямого дослiдження
структури рiдини. На теперiшнiй час найбiльша кiлькiсть iнформацiї про ло-
кальний порядок в рiдинi отримується шляхом побудови та аналiзу тривимiр-
них моделей на основi дифракцiйних даних. Тому створення нових способiв
побудови та аналiзу структурних моделей розплавiв металiв з рiзним ступенем
ковалентної мiжатомної взаємодiї на основi експериментального структурного
фактору для вивчення їх фiзико-хiмiчних властивостей є актуальною задачею.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисерта-
цiйна робота виконувалась в Iнститутi надтвердих матерiалiв НАН України
у вiдповiдностi з планами вiдомчих тем 1.6.7.1448 «Дослiдження локальної
структури розплаву та її впливу на процеси кристалiзацiї алмазу та тип вiд-
повiдної дiаграми стану» (№ держреєстрацiї 0102U005473, 2003–2005 рр.), III-
50-06(1450) «Дослiдження взаємозв’язку структури та фiзико-хiмiчних власти-
востей розплавiв, що контактують з графiтом та алмазом» (№ держреєстрацiї
0106U002392, 2006–2008 рр.), III-92-09 (1347) «Закономiрностi вирощування на-
пiвпровiдникових та надпровiдних кристалiв алмазу iз заданими властивостями
для цiлеспрямованого використання при створеннi електронних датчикiв, зондiв
та приборiв» (№ держреєстрацiї 0109U000246, 2009–2011 рр.), III-104-11 (1453)
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«Дiагностика об’ємних та поверхневих фiзико-хiмiчних властивостей надтвер-
дих матерiалiв їх алотропних модифiкацiй та композитiв у нанорозмiрному (iн-
тегрованому) об’ємi зовнiшнього середовища та плинностi часу» (№ держре-
єстрацiї 0111U000632, 2011–2013 рр.).

Мета роботи — створення нових способiв побудови та аналiзу структурних
моделей розплавiв металiв для вивчення їх фiзико-хiмiчних властивостей на
основi дифракцiйних даних. Для цього було поставлено такi задачi:

1. Розробити квазiсиловий метод побудови статичних та динамiчних три-
вимiрних структурних моделей розплавiв на основi експериментального
структурного фактора та вiдповiдне програмне забезпечення, необхiдне
для його реалiзацiї.

2. Розробити метод аналiзу найближчого оточення атомiв з використанням
просторових кутiв, який є розширенням методу Вороного–Делоне, та
вiдповiдне програмне забезпечення, необхiдне для його реалiзацiї.

3. Провести рентгенографiчне дослiдження розплавiв Ni–Mn (з вмiстом
Mn 33,3; 50; 62; 66,7; 75 ат. %), Ni–Mn–C (складу Ni35Mn57C8).

4. Побудувати тривимiрнi структурнi моделi розплавiв з рiзним ступенем
ковалентної мiжатомної взаємодiї (Na, Sn, Ni–C, Ni–Mn, Ni–Mn–C) на
основi отриманих з експерименту та запозичених з лiтератури структур-
них факторiв.

5. Знайти взаємозв’язок мiж структурою розплавiв Na, Sn та їх коефiцiєн-
тами самодифузiї.

6. Знайти взаємозв’язок мiж структурою розплавiв систем Ni–Mn,
Ni–Mn–C та їх поверхневими властивостями, а також вплив структу-
ри розплаву Ni35Mn57C8 на процес кристалiзацiї алмазу.

Об’єкт дослiдження — розплави Na, Sn, бiнарнi розплави Ni–Mn, розплав
складу Ni35Mn57C8.

Предмет дослiдження — взаємозв’язок мiж локальним порядком в розплавi
та його фiзико-хiмiчними властивостями.

Методи дослiдження — метод дифракцiї рентгенiвських променiв вiд по-
верхнi розплаву; метод оберненого Монте Карло та розроблений автором квазi-
силовий метод для побудови статичних та динамiчних структурних моделей роз-
плавiв на основi експериментального структурного фактора; метод Вороного–
Делоне та запропонований автором метод просторових кутiв для аналiзу ло-
кального оточення атомiв; метод лежачої краплi для вимiрювання густини, по-
верхневого натягу, кутiв змочування розплавами металiв твердих фаз.

Наукова новизна одержаних результатiв.
– Вперше розроблено новий квазiсиловий метод побудови статичних та

динамiчних структурних моделей рiдин з використанням експеримен-
тального структурного фактору. Запропонований метод в порiвняннi з
методом оберненого Монте Карло краще вiдтворює залежнiсть щiль-
ностi пакування атомiв в металiчному розплавi вiд температури та дає
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можливiсть розраховувати коефiцiєнт самодифузiї атомiв реальних ме-
талiчних розплавiв з точнiстю, близькою до експериментальної.

– Вперше запропоновано та реалiзовано спосiб аналiзу локального ото-
чення атомiв в тривимiрних структурних моделях багатокомпонентних
рiдин, що базується на вивченнi форми функцiї розподiлу просторових
кутiв, який дозволяє оцiнювати мiжатомну взаємодiю.

– Вперше за допомогою нового методу побудованi тривимiрнi структурнi
моделi розплавiв з рiзним ступенем ковалентної мiжатомної взаємодiї
(Na, Sn, Ni–C, Ni–Mn, Ni–Mn–C) на основi експериментальних струк-
турних факторiв.

– Встановлено, що в розплавi складу Ni92С8 атоми вуглецю сильнiше вза-
ємодiють з металiчною матрицею нiж в розплавi складу Ni35Mn57C8, що
робить структуру розплаву Ni35Mn57C8 ближчою до iдеальної, сприя-
ючи пiдвищенню рухливостi атомiв вуглецю в розплавi та зростанню
поверхневого натягу.

Практичне значення одержаних результатiв. Розроблений в ходi роботи
квазiсиловий метод дозволяє при дослiдженнi структури розплавiв врахову-
вати данi про структуру твердої речовини (з якої цi розплави отриманi), що
збiльшує реалiстичнiсть одержуваних моделей. Побудова динамiчних структур-
них моделей з використанням квазiсилового алгоритму в окремих випадках дає
можливiсть розраховувати коефiцiєнт самодифузiї атомiв в розплавi з точнiстю,
близькою до експериментальної.

Запропонований метод аналiзу структурних моделей розплавiв з використ-
анням просторових кутiв граней полiедрiв Вороного дає можливiсть оцiнювати
рухливiсть атомiв в рiдинi та силу мiжатомної взаємодiї. Це дозволяє детальнi-
ше вивчити структуру метал-вуглецевих та iнших розплавiв з рiзним ступенем
ковалентної мiжатомної взаємодiї.

Результати дослiджень можуть бути використанi для подальшого розвитку
методiв побудови та аналiзу тривимiрних структурних моделей розплавiв, а
також для непрямого вивчення процесiв, якi вiдбуваються при кристалiзацiї
алмазу шляхом аналiзу дифракцiйних даних та при розглядi класифiкацiї iзотерм
поверхневого натягу розплавiв.

Особистий внесок здобувача полягає в проведеннi експериментальних
рентгенографiчних дослiджень структури розплавiв, обробцi та аналiзi екс-
периментальних кривих iнтенсивностi розсiяного випромiнювання, отриманнi
структурних моделей дослiджуваних розплавiв з використанням методу оберне-
ного Монте Карло та квазiсилового методу, розробцi способу аналiзу локального
оточення атомiв в рiдинi на основi просторових кутiв, розробцi квазiсилового
методу для побудови тривимiрних статичних та динамiчних структурних мо-
делей рiдин на основi експериментального структурного фактора та розробцi
супровiдного до них пакету програм, а також участi в iнтерпретацiї отриманих
результатiв.
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Планування експерименту та обговорення результатiв проводилось сумiсно
з науковим керiвником д.х.н., проф. Перевертайлом В. М. Проведення дифрак-
цiйного експерименту та первинна обробка експериментальних даних прово-
дилась на кафедрi фiзичної хiмiї Київського нацiонального унiверситету iменi
Тараса Шевченка сумiсно з доцентом к.х.н. Роїком О. С., проф. д.х.н. Казiмiро-
вим В. П. Проведення вимiрювання густини та поверхневого натягу розплавiв
проводилось сумiсно з д.х.н. Логiновою О. Б., iнж. Гомеляко Т. В.

Апробацiя результатiв дисертацiї. Результати роботи доповiдались на
конференцiї «Надтвердi композицiйнi матерiали та покриття: отримання, вла-
стивостi, застосування» (м. Київ, 2006), II Всеукраїнськiй конференцiї студен-
тiв, аспiрантiв та молодих вчених з хiмiї та хiмiчної технологiї (м. Київ, 2007),
восьмiй всеукраїнськiй конференцiї студентiв та аспiрантiв «Сучаснi проблеми
хiмiї» (м. Київ, 2007), 13-ї Мiжнародної конференцiї з рiдких та аморфних мета-
лiв «LAM XIII» (м. Єкатеринбург, 2007), II Мiжнароднiй конференцiї студентiв,
аспiрантiв та молодих вчених з хiмiї та хiмiчної технологiї (м. Київ, 2009), 6-й
мiжнароднiй конференцiї «Углерод: фундаментальные проблемы науки, мате-
риаловедение, технология» (м. Троїцьк, Росiя, 2009), мiжнародних конферен-
цiях студентiв i молодих науковцiв з теоретичної та експериментальної фiзики
«Еврика-2010» (м. Львiв, 2010), «Еврика-2011» (м. Львiв, 2011), «Еврика-2012»
(м. Львiв, 2012), «Еврика-2013» (м. Львiв, 2013), II Всеукраїнськiй конференцiї
молодих вчених «Сучасне матерiалознавство: матерiали та технологiї» (м. Київ,
2011), IV мiжнароднiй науковiй конференцiї «Наноразмерные системы: строе-
ние, свойства, технологии» НАНСИС-2013 (м. Київ, 2013), восьмiй конференцiї
молодих вчених та спецiалiстiв «Надтвердi композицiйнi матерiали та покриття:
отримання, властивостi, застосування» (м. Київ, 2014).

Публiкацiї. За матерiалами дисертацiї опублiковано 8 статей в фахових
виданнях, тези 13 доповiдей на вiтчизняних та мiжнародних конференцiях.

Структура та об’єм дисертацiї. Дисертацiя складається з вступу, 5 роздi-
лiв, висновкiв та списку цитованої лiтератури. Дисертацiйна робота викладена
на 126 сторiнках друкованого тексту, включає 28 рисункiв, 8 таблиць. Список
цитованих джерел складає 189 найменувань.

ОСНОВНИЙ ЗМIСТ РОБОТИ

У вступi обґрунтовано актуальнiсть, сформульовано мету i задачi дослiд-
ження, визначено наукову новизну та практичне значення роботи.

У першому роздiлi розглянуто загальнi питання структури розплаву. По-
дано стислий огляд способiв моделювання структури рiдин. Розглянуто такi
методи моделювання структури рiдин: метод Монте Карло, метод оберненого
Монте Карло (RMC), метод молекулярної динамiки, метод статичної релаксацiї
та силовий метод.
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Метою моделювання за методом RMC є мiнiмiзацiя середнього квадрату
вiдхилень модельного СФ вiд експериментального:

χ2 =
1

m

m∑
i=1

(aE(si)− aC(si))
2

σ(si)2
, (1)

де сума береться за m експериментальними точками, aE(si) — експерименталь-
ний СФ, aC(si) — СФ розрахований з моделi, σ(si) — експериментальна похиб-
ка. На практицi, зазвичай, використовують стандартну σ, оскiльки, як правило,
розподiл систематичних похибок невiдомий. Мiнiмiзацiя χ2 досягається шля-
хом випадкового руху атомiв з подальшою перевiркою змiни χ2. У випадку,
коли пiсля руху атома χ2 зменшується — рух приймається. У разi збiльшення
χ2 — рух приймається з ймовiрнiстю exp(−χ2/k) (у разi неприйняття руху атом
повертається в попереднє положення).

Цiннiстю цього методу є вiдсутнiсть потреби в знаннi потенцiалу мiжча-
стинкової взаємодiї: потрiбно лише мати експериментальний СФ, який не по-
винен мiстити значних систематичних похибок, незалежно вiд того, яким саме
експериментальним методом вiн отриманий — електронографiчним, нейтроно-
графiчним чи рентгенографiчним.

Описано силовий алгоритм, на основi якого в роботи розроблено квазiсило-
вий алгоритм та метод молекулярної динамiки, який iмплементовано в роботу
програми силового алгоритму для отримання динамiчних моделей. Описано
метод Вороного–Делоне, з використанням якого проводився аналiз локального
впорядкування атомiв в тривимiрних моделях розплавiв.

У другому роздiлi описується методика вивчення структурних та поверхне-
вих властивостей розплавiв.

Дослiдження структури розплавiв проводились на автоматичному рентге-
нiвському θ − θ дифрактометрi з фокусуванням за Брегом-Брентано та з го-
ризонтальною вiссю гонiометра, сконструйованого на кафедрi фiзичної хiмiї
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка на основi рент-
генiвського апарату ДРОН-2.

В експериментах використовувалося рентгенiвське MoKα – випромiнюван-
ня згенероване при напрузi 50 кВ i силi струму 20 мА, монохроматизацiя якого
здiйснювалась парою диференцiальних збалансованих фiльтрiв Росса виготов-
лених з ZrO2 та Y2O3, якi розташовувались в дифрагованому пучку. Для зйомки
зразка використовувались щiлини розмiром 0,5 мм – перед трубкою та 2 мм –
перед детектором.

Для приготування зразкiв використовувались квазiмонокристалiчний графiт
(99,99 %), електролiтично очищенi Mn (99,7 %) та Ni (99,95 %). Компоненти
сплавлялись в електродуговiй печi КПТМ-2 з мiдним водоохолоджуваним пiддо-
ном в атмосферi очищеного аргону. Втрати маси зразкiв не перевищували 0,4 %
вiд початкової маси. Вiдповiднiсть складу зразкiв номiнальному перевiрялась з
допомогою рентгено-флюоресцентного методу.
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Описано установку для вивчення термодинамiчних, поверхневих та кон-
тактних характеристик металiчних розплавiв, в якiй проводились вимiрювання
густини та поверхневого натягу зразкiв за методом лежачої краплi.

У третьому роздiлi розглядається моделювання та аналiз структури роз-
плавiв на основi експериментального структурного фактору. Описуються розро-
бленi автором квазiсиловий метод побудови статичних та динамiчних тривимiр-
них структурних моделей рiдин, для якого також описана програмна реалiзацiя,
та спосiб аналiзу тривимiрних моделей рiдин з використанням кривої розподiлу
просторових кутiв граней полiедрiв Вороного.

Для оцiнки мiжатомної взаємодiї в рiдинi, виходячи з наявної структурної
моделi розплаву, запропоновано використовувати розподiл просторових кутiв
граней полiедрiв Вороного (ПКГ). Корисною властивiстю ПКГ є незалежнiсть
його величини вiд лiнiйних розмiрiв полiедра (сума просторових кутiв всiх гра-
ней полiедрiв Вороного (ПВ) складає 4π). Це дозволяє порiвнювати системи
точок (атомiв) незалежно вiд їх масштабу (густини). При аналiзi структури рi-
дини (на вiдмiну вiд кристалу) корисну iнформацiю несе не абсолютна величина
ПКГ, а форма його розподiлу. В аналiзi форми розподiлу ПКГ полягає метод
просторових кутiв (МПК), який розроблено в ходi даної роботи.

Коли в полiедрах Вороного переважають гранi певного типу — на кривiй
розподiлу ПКГ для даної тривимiрної моделi рiдини спостерiгатиметься по-
мiтний максимум. Одним з факторiв, що може спричинити до переважання
граней певного типу є направленiсть зв’язкiв мiж атомами рiдини. На рис. 1
(а) наведено схему знаходження ПКГ. Тут центральний атом зображено сферою
великого радiусу, на яку опущено проекцiї з вершин полiедру. Дуги на поверхнi
центральної сфери — проекцiї ребер полiедра. Площа, обмежена дугами, якi є
проекцiями ребер, що належать однiй гранi, пропорцiйна просторовому куту
даної гранi: Ω = S/r2, де r — радiус центральної сфери, S — площа проекцiї
гранi, Ω — просторовий кут гранi в стерадiанах (ср).

На рис. 1 (б) показано порiвняння розподiлу просторових кутiв для рiдини
з твердосферним потенцiалом взаємодiї з розподiлом ПКГ для набору хаотично
розмiщених точок. Коли наявнi фактори, якi призводять до стабiлiзацiї форму
ПВ — на кривiй розподiлу ПКГ з’являються максимуми. За положенням мак-
симуму можна зробити висновок про фактор, який спричинив до стабiлiзацiї
форми ПВ. Якщо максимум знаходиться при великих значеннях ПКГ — його
спричинила наявнiсть направленостi мiжатомного зв’язку (наявнiсть сильної
взаємодiї мiж атомами), якщо при значеннях ПКГ близьких до 1 ср — його
спричиняють залишки слабо розмитої кристалiчної ґратки (в ГЦК гратцi ко-
ординацiйне число атомiв складає 12 тодi як повний просторовий кут складає
≈ 12,6).

На достовiрнiсть результату, отриманого шляхом аналiзу тривимiрних моде-
лей рiдини впливає ряд факторiв: точнiсть експериментальних даних, кiлькiсть
атомiв в моделi, адекватнiсть способу моделювання фiзичнiй природi дослi-
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Рис. 1. Схема знаходження просторових кутiв для граней полiедру Вороного (а)
та розподiл ПКГ для систем з випадково розмiщених точок (хаот.) та твердих
сфер (ТС) (б).

джуваного середовища. Таким чином, розвиток методiв побудови структурних
моделей рiдин на основi функцiй, якi можна отримати прямо або опосередкова-
но з експерименту, не втрачає своєї актуальностi для аналiзу даних отриманих
шляхом рентгенографiчного дослiдження рiдини.

Розроблений автором квазiсиловий метод (КСМ) як i вiдомий в лiтературi1

силовий алгоритм, використовує для руху атомiв градiєнт вiдхилення модельної
кривої вiд експериментальної, але в якостi експериментальної кривої замiсть
парної кореляцiйної функцiї (ПКФ) КСМ використовує СФ. Таким чином, як
функцiонал, що мiнiмiзується, виступає χ2 (див. рiвняння (1)). При дослiджен-
нi багатокомпонентної рiдини така особливiсть квазiсилового методу позбавляє
необхiдностi проводити n(n + 1)/2 незалежних дифракцiйних експериментiв
(тут n — кiлькiсть елементiв, що складають систему) для знаходження вiдповiд-
ної кiлькостi парцiальних парних кореляцiйних функцiй.

На вiдмiну вiд методу RMC, в квазiсиловому методi не реалiзується лан-
цюг Маркова. Тому кiнцева модель залежить вiд вихiдної, що надає перевагу
квазiсиловому методу у випадку, коли є чiткi уявлення про те, якою має бути
вихiдна модель. Крiм того, КСМ дає можливiсть будувати динамiчнi моделi,
що у випадку з RMC є неможливим. В данiй роботi вихiднi моделi будувались
виходячи з вiдомостей про структуру твердого тiла бiля точки плавлення.

Принцип роботи КСМ полягає в русi атомiв в напрямку найшвидшого спа-
дання середнього квадрату вiдхилення модельного СФ вiд експериментального.
Атоми моделi рухаються пiд дiєю квазiсил. Квазiсила являє собою вiд’ємний

1Белащенко Д. К., Менделев М. И. Силовой алгоритм реконструкции атомных моделей двухком-
понентных сплавов по дифракционным данным // Расплавы. — 1993. — № 1. — С. 46–51.
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градiєнт χ2 для даного атома. Для знаходження квазiсили ~Gi, яка дiє на атом i,
розраховуються структурнi фактори моделi при невеликих змiщеннях даного
атома у трьох взаємно-перпендикулярних напрямках (якi збiгаються з напрям-
ками координатних осей):

~Gi = −
3∑
e=1

(χ2
ie − χ2

0)(~xie − ~xi0)

|~xie − ~xi0|2
, (2)

тут χ2
0 та χ2

ie — середнi квадрати вiдхилень модельного СФ вiд експерименталь-
ного до та пiсля зсуву i-го атома в e-тому напрямку; ~xi0 та ~xie — вiдповiдно,
вихiдне положення i-го атома та його положення пiсля змiщення в e-тому на-
прямку, який збiгається з напрямом однiєї з координатних осей.

Спочатку для вихiдної моделi розраховується χ2. Потiм — для кожного атома
моделi розраховується квазiсила. В тiлi основного циклу на початку розрахо-
вується нове положення атома. В залежностi вiд того чи вiдповiдає нове по-
ложення атома просторовим обмеженням, положення атома приймається (якщо
вiдповiднiсть просторовим обмеженням зберiгається) або вступає в дiю допо-
мiжний алгоритм розрахунку нового положення атома. У випадку, коли буду-
ється модель з використанням динамiки твердих сфер — допомiжний алгоритм
використовується на кожному кроцi для кожного атома. Результуюча модель ви-
користовується як вихiдна для наступної iтерацiї квазiсилового алгоритму, або
приймається як результат моделювання. У випадку, якщо будується динамiчна
модель — квазiсили використовуються лише для змiни швидкостей атомiв.

Вихiдна конфiгурацiя атомiв може бути отримана на попередньому проходi
моделювання або згенерована. Для вихiдної конфiгурацiї атомiв розраховується
χ2, яка згодом використовується при розрахунку квазiсил (2). Нове положення
атома ~xi розраховується таким чином:

~xi = ~xi0 + ∆x
~Gi

|~Gi|
,

де ~xi0 — вихiдне положення атома i, ∆x — крок, на який змiщуються атоми,
~Gi — квазiсила для атома i. У випадку, коли розраховане положення частинки не
вiдповiдає просторовим обмеженням, її нове положення розраховується за до-
помогою допомiжного алгоритму. В данiй роботi використовувався допомiжний
алгоритм, в основу якого покладено випадковий рух частинок.

Порiвняємо залежнiсть [Kсф] вiд температури в розплавi складу Ni35Mn57C8

для моделей отриманих за КСМ та RMC (рис. 2 (а)). В моделi, отриманiй за
методом RMC, крива залежностi [Kсф] вiд температури проходить через мак-
симум, тодi як в моделi, отриманiй за КСМ, аналогiчна крива монотонно спадає
з ростом температури. Це свiдчить про бiльшу реалiстичнiсть моделi КСМ,
оскiльки зi зростанням температури щiльнiсть пакування атомiв в металiчно-
му розплавi може лише зменшуватись. Змiна [Kсф] мiж моделями для рiзних
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Рис. 2. Порiвняння залежностi [Kсф] вiд температури в розплавi складу
Ni35Mn57C8 для рiзних способiв моделювання (а) та коефiцiєнт самодифузiї для
Na та Sn (б); кружечки — експериментальне значення, квадратики — модельне.

температур складає 0,01, цей дiапазон бiльший за похибку визначення [Kсф]
для моделей RMC, побудованих на основi одного i того ж структурного фак-
тору. Така поведiнка [Kсф] пояснюється тим, що RMC виявився чутливiшим
до експериментальних похибок СФ, тому, що для нього СФ — єдиний чинник,
який впливає на кiнцеву модель. У випадку КСМ чутливiсть до похибок менша,
оскiльки його результуюча модель визначається не лише експериментальним
структурним фактором, а й вихiдною конфiгурацiєю атомiв.

Крiм статичних моделей квазiсиловий алгоритм дозволяє також будувати
динамiчнi моделi рiдини. В цьому випадку атоми рухаються як в молекуляр-
нiй динамiцi твердих сфер, але їх швидкiсть змiнюється на кожному кроцi з
урахуванням квазiсил. Динамiчнi моделi, в окремих випадках, дозволяють роз-
рахувати коефiцiєнт самодифузiї з точнiстю, близькою до експериментальної.

З використанням динамiчного КСМ було побудовано тривимiрнi структурнi
моделi розплавiв з рiзним ступенем ковалентної мiжатомної взаємодiї (Na, Sn)
на основi запозичених з лiтератури структурних факторiв. Рух атомiв розрахо-
вувався як в методi молекулярної динамiки твердих сфер. На кожному кроцi
моделювання швидкiсть атомiв змiнювалась таким чином, щоб структурний
фактор моделi тримався якомога ближче до експериментального, температура
пiдтримувалась сталою.

На рис. 2 (б) наведено температурну залежнiсть коефiцiєнту самодифузiї
олова та натрiю в динамiчних моделях, отриманих на основi експерименталь-
них СФ. Для натрiю коефiцiєнт самодифузiї модельної системи краще узгоджу-
ється з експериментальним2, нiж для олова. Така поведiнка модельного коефi-
цiєнту самодифузiї пояснюється тим, що мiжатомний потенцiал натрiю бiльш
сферично-симетричний, нiж атомний потенцiал олова. Запропонована модель

2Chauhan A. S., Ravi R., Chhabra R. P. Self-diffusion in liquid metals // Chemical Physics. — 2000. —
V. 252. — P. 227–236.
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використовує лише СФ, який не мiстить однозначної iнформацiї про координа-
цiю атомiв, а лише iнформацiю про їх радiальний розподiл.

У четвертому роздiлi наводяться та аналiзуються данi рентгенодифрак-
цiйного експерименту для розплавiв Ni–Mn (стехiометричний склад яких був:
Ni2Mn, NiMn, NiMn2, NiMn3, Ni38Mn62), Ni35Mn57C8. Для розплавiв були побу-
дованi тривимiрнi структурнi моделi з використанням методу RMC на основi
отриманих структурних факторiв. Кривi структурних факторiв, розрахованих
для отриманих моделей та отриманi на основi експериментальних кривих розсi-
ювання рентгенiвських променiв узгоджуються мiж собою в межах експеримен-
тальної похибки. За квазiсиловим методом побудовано модель розплаву Ni92С8

з запозиченого з лiтератури3 структурного фактору та розплаву Ni35Mn57C8.
Розмiри комiрки узгоджувались з експериментально вимiряною густиною для
дослiджуваних розплавiв.

Отриманi моделi аналiзувались з допомогою статистично-геометричного ме-
тоду Вороного–Делоне. Зокрема проаналiзовано розподiл просторових кутiв
граней мiж парами атомiв рiзних типiв, кiлькiсть найближчих сусiдiв вугле-
цю. Проаналiзовано взяту з лiтератури RMC-модель розплаву Ni92С8 шляхом
вивчення розподiлу ПКГ та побудована його модель з використанням квазi-
силового методу. Обидвi моделi проаналiзовано з використанням статистично-
геометричного методу Вороного–Делоне. Аналiзувалось локальне оточення ато-
мiв вуглецю: розподiл просторових кутiв граней (рис. 3 (а)) та кiлькiсть геоме-
тричних сусiдiв.

Проведено аналiз RMC-моделi розплаву Ni92С8 шляхом вивчення розподi-
лу ПКГ та побудована його модель з використанням квазiсилового алгоритму.
Отриманi моделi проаналiзовано з допомогою статистично-геометричного ме-
тоду Вороного–Делоне. Аналiзувалось локальне оточення атомiв вуглецю: роз-
подiл просторових кутiв граней (рис. 3 (а)) та кiлькiсть геометричних сусiдiв.

На кривих розподiлу просторових кутiв RMC-моделi розплаву Ni92С8 для
пар атомiв Ni–Ni не спостерiгається пiку при великих значеннях просторового
кута. Проте спостерiгається широкий максимум при значеннях просторового
кута близьких до 1

3π ср, який вiдповiдає просторовому куту гранi полiедра
Вороного, побудованого навколо атома, який належить ГЦК ґратцi. В даному
випадку наявнiсть розмитого максимуму означає деяку незначну стабiлiзацiю
форми ПВ, яка спричинена тенденцiєю металу до утворення в розплавi ло-
кальних формувань, близьких за будовою до його власної кристалiчної ґратки.
Зв’язки Ni–C розподiлились з локальним максимумом при просторовому кутi —
2,53 ср, що свiдчить про стабiлiзацiю форми граней ПВ мiж атомами Ni та C.
Звiдки випливає наявнiсть деякої направленостi зв’язкiв Ni–C.

В ходi даної роботи було проведено рентгенографiчне дослiдження розплав-
iв системи Ni–Mn з вмiстом Mn 33,3; 50; 62; 66,7; 75 ат. %. Отриманi експе-

3Структура никель-углеродного расплава состава Ni92С8 / В. П. Казимиров, А. С. Роик, В. М. Пе-
ревертайло, О. Б. Логинова // Сверхтв. материалы. — 2004. — № 6. — С. 46–53.
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Рис. 3. Розподiл ПКГ для зв’язкiв Ni–Ni та Ni–C в рiзних моделях розплаву
Ni92С8 (а) та порiвняння розподiлiв ПКГ мiж зв’язками Me–C для розплаву
Ni35Mn57C8, RMC-моделi i моделi твердих сфер (ТС) для розплаву Ni92С8 (б).

риментальнi структурнi фактори використовувались для побудови тривимiрних
структурних моделей дослiджуваних розплавiв за методом RMC.

З порiвняння розподiлiв ПКГ мiж зв’язками Me–C (рис. 3 (б)) видно, що
такi розподiли для моделей розплавiв Ni35Mn57C8 та Ni92С8, отриманих з експе-
риментальних даних, значно вiдрiзняються мiж собою. Розподiл ПКГ зв’язкiв
Me–C моделi Ni35Mn57C8 бiльш подiбний до розподiлу ПКГ зв’язкiв Ni–C в мо-
делi твердих сфер розплаву Ni92С8. Це свiдчить про слабшу взаємодiю мiж ато-
мами металу та вуглецю в розплавi Ni35Mn57C8 порiвняно з розплавом Ni92С8.
В розплавi Ni35Mn57C8 розподiли ПКГ для зв’язкiв Ni–C та Mn–C мають одна-
кову форму (в межах деякої статистичної похибки). Звiдси випливає, що атоми
металу в розплавi Ni35Mn57C8 однаково слабко взаємодiють з атомами вуглецю.

Оточення атомiв вуглецю атомами свого сорту для моделей розплаву
Ni35Mn57C8 бiльш подiбне до такого, як в моделi твердих сфер системи Ni92С8

нiж з моделлю розплаву Ni92С8, отриманої на основi експериментальних даних.
Такий характер локального пакування атомiв свiдчить про те, що в потрiйному
розплавi (Ni35Mn57C8) атоми вуглецю слабше зв’язанi з атомами металу, нiж в
бiнарному (Ni92С8).

Зi спiввiдношення часток Ni до Mn в оточеннi атомiв рiзних типiв випливає,
що в розплавi Ni35Mn57C8 атоми Mn оточенi як в iдеальному розчинi, тодi як
атоми Ni бiльше оточенi атомами Ni. В оточеннi атомiв вуглецю переважає Mn,
що свiдчить про бiльш сильну взаємодiю Mn з C нiж Ni. Це узгоджується з
тим, що iснує ряд карбiдiв Mn, тодi як Ni3C — нестабiльний та iснує лише при
високому тиску.

З розподiлу просторових кутiв для моделей розплавiв системи Ni–Mn (рис. 4)
видно, що форма кривих розподiлу ПКГ для зв’язкiв Ni–Mn близька до такої,
що й для зв’язкiв Mn–Mn. Це дає пiдстави вважати, що сила (характер) взаємо-
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Рис. 4. Розподiл ПКГ в розплавах Ni–Mn.

дiї мiж атомами Ni–Mn близька до такої як мiж атомами Mn–Mn. Це пояснює
бiльшу схожiсть СФ для розплавiв Ni–Mn з СФ чистого Mn нiж з СФ чистого Ni.
Подiбнiсть форми кривих розподiлу ПКГ для зв’язкiв Ni–Mn та Mn–Mn свiдчить
про однакове оточення атомiв розплаву, мiж якими цi зв’язки утворюються. Роз-
подiл ПКГ для зв’язкiв Ni–Ni має бiльш чiтко виражений максимум, порiвняно
з розподiлами ПКГ для зв’язкiв Ni–Mn та Mn–Mn. Це свiдчить про утворення в
розплавi двох типiв угрупувань атомiв: угрупування з атомiв Ni та Mn i угрупу-
вання з атомiв Ni. Зниження поверхневого натягу розплавiв Ni–Mn порiвняно
з передбачуваним за рiвняннями Жуховицького та Павлова-Попеля пояснюєть-
ся виштовхуванням на поверхню розплаву одного з типiв угрупувань атомiв,
якi, ймовiрно, проявляють поверхневу активнiсть за рахунок формування бiльш
слабких зв’язкiв з оточуючими атомами, нiж усерединi угрупування. Ймовiрно,
що на поверхню виштовхуються угрупування, якi складаються з односортних
атомiв.

У п’ятому роздiлi обґрунтовано доцiльнiсть використання даних про струк-
туру розплавiв металiв з вуглецем, отриманих при атмосферному тиску для по-
яснення процесiв, що вiдбуваються пiд час кристалiзацiї алмазу. Обговорюєть-
ся ефективнiсть застосування квазiсилового алгоритму та методу просторових
кутiв для побудови та аналiзу тривимiрних структурних моделей дослiджуваних
розплавiв.
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Серед факторiв, якi впливають на процес кристалiзацiї алмазу з металiчного
розплаву можна видiлити швидкiсть дифузiї атомiв вуглецю в маточному роз-
плавi (яка впливає на швидкiсть росту кристалiв алмазу) та величину поверх-
невого натягу маточного розплаву на кристалi алмазу (впливає на швидкiсть
зародкоутворення). Вiдомостi про структуру металiчного розплаву з вуглецем
дозволяють оцiнити швидкiсть дифузiї атомiв вуглецю за ступенем анiзотропiї
їх локального оточення (її можна оцiнити як з розподiлу величини коефiцiєнту
сферичностi ПВ, побудованих навколо атомiв C, так i з розподiлу ПКГ), оскiль-
ки чинники, якi сприяють збiльшенню анiзотропiї локального оточення атома
одночасно зменшують швидкiсть дифузiї даного типу атомiв в даному розплавi.

Iснують певнi вiдмiнностi в локальному оточеннi атомiв для моделей, отри-
маних рiзними способами: в моделях, побудованих за квазiсиловим алгорит-
мом — бiльше атомiв вуглецю, якi не мають прямих геометричних сусiдiв свого
сорту. На вiдмiну вiд моделей, побудованих за методом RMC, в моделях, побудо-
ваних за квазiсиловим методом спостерiгається бiльш чiтка залежнiсть кiлькостi
найближчих сусiдiв вiд температури. Таку вiдмiннiсть поведiнки моделей, отри-
маних за рiзними методами можна пояснити тим, що для моделювання за КСМ
в якостi вихiдних брались конфiгурацiї атомiв, отриманi однаковим способом
(оскiльки при побудовi вихiдних моделей використовувався генератор псевдови-
падкових чисел — вихiднi моделi мiж собою дещо вiдрiзнялись), довжина ребра
комiрки змiнювалась вiдповiдно до густини за даної температури, як наслiдок
всi три результуючi моделi були оптимiзованi пiд рiзнi структурнi фактори, але
мали однаковий вихiдний мотив. Це зменшує вплив статистичних похибок на
результат оцiнки вiдмiнностей мiж результуючими моделями. У випадку RMC
такого пiдходу реалiзувати не можна, оскiльки в даному випадку результуюча
модель не залежить вiд вихiдної.

Конфiгурацiя атомiв вуглецю в моделях розплаву Ni92С8 та Ni35Mn57C8,
отриманих за квазiсиловим методом, свiдчить про те, що в розплавi Ni35Mn57C8

атоми вуглецю формують з найближчими сусiдами бiльш щiльну тривимiр-
ну сiтку, нiж в розплавi Ni92С8, тобто зростає кiлькiсть закритих вуглецевих
фрагментiв (рис. 5). Iмовiрно, в розплавi Ni35Mn57C8 марганець, дiлячись ел-
ектронами з нiкелем, послаблює зв’язки Ni–C, чим суттєво знижує схильнiсть
одиничних атомiв вуглецю до iзоляцiї вiд iнших атомiв вуглецю в металiчнiй
матрицi, в той же час як в розплавi Ni92С8 атоми вуглецю схильнi до iзоля-
цiї атомами нiкелю. Таким чином, кiлькiсть закритих вуглецевих фрагментiв
збiльшується, але їх рухливiсть в розплавi зростає за рахунок ослаблення зв’яз-
ку з металiчною матрицею, що сприяє швидкостi росту алмазних кристалiв.
Подiбний результат дали експериментальнi дослiдження дифузiї вуглецю в роз-
плавах Fe–Ni: при збiльшеннi вмiсту Ni в сплавi коефiцiєнт дифузiї вуглецю
суттєво зменшується4.

4Взаимодействие сплава железо-никель с углеродом при атмосферном и высоком давлениях /
А. И. Боримский, В. Г. Делеви, П. А. Нагорный и др. // Сверхтв. материаллы. — 1997. — № 1. —
С. 3–8.
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а) б)

Рис. 5. Конфiгурацiя атомiв вуглецю в моделях розплаву Ni92С8(а) та Ni35Mn57C8

(б), отриманих квазiсиловим методом. Вiдрiзками сполучено атоми С, якi мiж
собою є геометричними сусiдами.

Додавання вуглецю до розплаву Ni38Mn62 викликає збiльшення величин по-
верхневого натягу: для розплаву Ni38Mn62 вона становить 1053±11 мДж/м2 при
1520 K, для розплаву Ni35Mn57C8 — 1452 ± 18 мДж/м2 при 1520 K. Значення
вiдстаней мiж атомами Ni–Ni, Mn–Mn i Ni–Mn в розплавi Ni35Mn57C8 бiльш
близькi мiж собою, нiж в розплавi Ni38Mn62, тобто локальний порядок в роз-
плавi Ni35Mn57C8 стає бiльш однорiдним нiж в розплавi Ni38Mn62. Таким чином,
додавання вуглецю призводить до змiни локального оточення атомiв марганцю
в розплавi та збiльшення поверхневого натягу розплаву, що сприяє зменшенню
роботи зародкоутворення кристалiв алмазу при їх вирощуваннi з розплаву.

ВИСНОВКИ

1. Розроблено квазiсиловий метод побудови статичних та динамiчних
структурних моделей рiдини на основi експериментального структур-
ного фактору, який дозволяє враховувати структуру твердого тiла, за
рахунок чого отримуються бiльш реалiстичнi моделi, нiж за методом
оберненого Монте Карло. Динамiчнi моделi, побудованi за квазiсило-
вим методом, дозволяють знаходити коефiцiєнт самодифузiї з точнiстю,
близькою до експериментальної.

2. Запропоновано та реалiзовано метод аналiзу локального оточення ато-
мiв в тривимiрних моделях багатокомпонентних рiдин, який базується
на вивченнi функцiї розподiлу просторових кутiв граней полiедрiв Во-
роного.
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3. Розроблено програмне забезпечення, необхiдне для реалiзацiї квазiси-
лового методу побудови статичних та динамiчних структурних моделей
рiдини, на основi експериментального структурного фактору, та аналiзу
локального оточення атомiв в тривимiрних моделях багатокомпонентних
рiдин.

4. На основi отриманих з експерименту та запозичених з лiтератури струк-
турних факторiв побудованi тривимiрнi структурнi моделi розплавiв з
рiзним ступенем ковалентної мiжатомної взаємодiї (Na, Sn, Ni–C, Ni–Mn,
Ni–Mn–C), встановлений взаємозв’язок мiж структурою розплавiв K, Na,
Sn та їх коефiцiєнтами самодифузiї.

5. Рентгенографiчне дослiдження розплавiв Ni–Mn показало, що концент-
рацiйнi залежностi структурних параметрiв розплавiв Ni–Mn мають ади-
тивний характер, за виключенням коефiцiєнту сферичностi та дисперсiї
коефiцiєнту сферичностi, що свiдчить про реалiзацiю щiльного некри-
сталiчного пакування атомiв двох типiв: угрупування з атомiв Ni та
Mn i угрупування з атомiв Ni. Зниження поверхневого натягу розплав-
iв Ni–Mn порiвняно з передбачуваним за рiвняннями Жуховицького та
Павлова-Попеля пояснюється виштовхуванням на поверхню розплаву
одного з типiв угрупувань атомiв, якi, ймовiрно, проявляють поверхневу
активнiсть за рахунок формування бiльш слабких зв’язкiв з оточуючими
атомами, нiж усерединi угрупування.

6. Додавання вуглецю до розплаву Ni38Mn62 призводить до змiни локаль-
ного оточення атомiв в розплавi. Значення вiдстаней мiж атомами Ni–Ni,
Mn–Mn i Ni–Mn в розплавi Ni35Mn57C8 бiльш близькi мiж собою, нiж в
розплавi Ni38Mn62, тобто локальний порядок в розплавi Ni35Mn57C8 стає
бiльш однорiдним нiж в розплавi Ni38Mn62, що призводить до збiльшен-
ня поверхневого натягу та сприяє зменшенню роботи зародкоутворення
кристалiв алмазу при їх вирощуваннi з розплаву.

7. Конфiгурацiя атомiв вуглецю в моделях розплаву Ni92С8 та Ni35Mn57C8,
отриманих квазiсиловим методом, свiдчить про те, що в розплавi
Ni35Mn57C8 зростає кiлькiсть закритих вуглецевих фрагментiв. Порiв-
няно з розплавом Ni92С8, атоми вуглецю в розплавi Ni35Mn57C8 слабше
взаємодiють з металiчною матрицею, це сприяє пiдвищенню рухливостi
атомiв вуглецю та швидкостi росту алмазних кристалiв.

8. Результати дослiджень можуть бути використанi для подальшого роз-
витку методiв побудови та аналiзу тривимiрних структурних моделей
розплавiв, а також для непрямого вивчення процесiв, якi вiдбуваються
при кристалiзацiї алмазу, шляхом аналiзу дифракцiйних даних.
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АНОТАЦIЯ

Лисовенко С. О. Побудова та аналiз структурних моделей металiчних
розплавiв на основi експериментального структурного фактору. Ni–Mn–C. —
Рукопис.

Дисертацiя на здобуття наукового ступеню кандидата хiмiчних наук за спе-
цiальнiстю 02.00.04 — фiзична хiмiя. — Київський нацiональний унiверситет
iменi Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015.

Дисертацiйна робота присвячена побудовi та аналiзу тривимiрних струк-
турних моделей розплавiв металiв на основi експериментального структурного
фактору. В ходi роботи було розроблено квазiсиловий метод побудови статичних
та динамiчних тривимiрних моделей розплавiв. На основi методу Вороного–
Делоне розроблено метод аналiзу тривимiрних структурних моделей рiдини,
який базується на аналiзi кривої розподiлу просторових кутiв граней полiед-
рiв Вороного. На основi отриманих з експерименту та запозичених з лiтера-
тури структурних факторiв побудованi тривимiрнi структурнi моделi розплав-
iв з рiзним ступенем ковалентної мiжатомної взаємодiї (Na, Sn, Ni–C, Ni–Mn,
Ni–Mn–C), встановлений взаємозв’язок мiж структурою розплавiв K, Na, Sn та
їх коефiцiєнтами самодифузiї.

Показано, що в розплавi Ni35Mn57C8 атоми вуглецю слабше взаємодiють з
металiчною матрицею нiж в розплавi Ni92С8, це сприяє пiдвищенню рухливостi
атомiв C в розплавi Ni35Mn57C8 порiвняно з розплавом Ni92С8. В розплавах си-
стеми Ni–Mn вiдбувається формування рiзнотипних мiжатомних угрупувань: якi
складаються з атомiв Ni та угрупування, якi складаються з рiзносортних атомiв.
Змiна концентрацiї згаданих угрупуваь на поверхнi порiвняно з їх концентра-
цiєю в об’ємi спричиняє зменшення поверхневого натягу розплавiв системи
Ni–Mn. Додавання вуглецю призводить до змiни локального оточення атомiв в
розплавi та збiльшення поверхневого натягу.

Ключовi слова: квазiсиловий метод, локальний порядок, функцiя парного
розподiлу, метод RMC, просторовий кут, метод Вороного–Делоне, поверхневий
натяг, структурний фактор.
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АННОТАЦИЯ

Лысовенко С. А. Построение и анализ структурных моделей расплавов
металлов на основе експериментального структурного фактора. — Руко-
пись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук по
специальности 02.00.04 — физическая химия. — Киевский национальный уни-
верситет имени Тараса Шевченко МОН Украины, 2015.

Диссертация посвящена рентгенодифракционному исследованию, построе-
нию и анализу трехмерных структурных моделей металлических расплавов. В
ходе роботы был разработан метод построения трехмерных моделей жидко-
стей с использованием экспериментального структурного фактора. На основа-
нии метода Вороного–Делоне разработан метод анализа трехмерных структур-
ных моделей жидкостей, который основан на анализе кривой распределения
пространственных углов граней полиэдров Вороного. На основе полученных
из эксперимента и позаимствованных из литературы структурных факторов
построены трехмерные структурные модели расплавов с разной силой кова-
лентного межатомного взаимодействия (Na, Sn, Ni–C, Ni–Mn, Ni–Mn–C), уста-
новлена взаимосвязь между структурой расплавов K, Na, Sn и коэфициентами
самодиффузии в реальных металлических расплавах. Показано, что в расплаве
Ni35Mn57C8 углерод слабее взаимодействует с металлической матрицей, чем в
расплаве Ni92С8.

Исследованы расплавы системы Ni–Mn (стехиометрического состава: Ni2Mn,
NiMn, NiMn2, NiMn3, Ni38Mn62) и расплав состава Ni35Mn57C8 с использовани-
ем рентгенодифракционного метода. Полученные экспериментальные струк-
турные факторы использовались для построения трехмерных моделей исследу-
емых жидкостей по методу RMC и с помощью квазисилового метода. Анализ
полученных структурных моделей производился с использованием статистико-
геометрического метода Вороного–Делоне, в частности, и метода пространс-
твенных углов. Установлено, что в расплавах системы Ni–Mn осуществляется
формирование структурных элементов жидкости, которые состоят из атомов Ni
и групп атомов, которые состоят из атомов никеля и марганца.

Обнаружено, что в расплаве Ni92С8 углерод взаимодействует с никелем,
создавая слабые направленные связи. Добавление марганца в расплав Ni92С8

также уменьшает величину поверхностного натяжения: для расплава Ni92С8

она составляет 1501 ± 16 мДж/м2 (при 1660 K), для расплава Ni35Mn57C8 —
1452 ± 18 мДж/м2 (при 1520 K), что также свидетельствует об изменении
характера упорядочения в расплаве. В расплаве Ni35Mn57C8 атомы углерода
слабо взаимодействуют с металлической матрицей, это способствует повыше-
нию подвижности атомов C в расплаве Ni35Mn57C8 сравнительно с расплавом
Ni92С8. Также в расплаве Ni35Mn57C8 не наблюдается перераспределения ато-
мов в металлической матрице с образованием структурных элементов, которое
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характерного для расплавов системы Ni–Mn, что объясняет более высокое по-
верхностное натяжение расплава Ni92С8 сравнительно с расплавом Ni38Mn62.

Ключевые слова: рентгенодифракционное исследование, локальный поря-
док, функция парного распределения, метод RMC, пространственный угол, ме-
тод Вороного–Делоне, поверхностное натяжение, структурный фактор.

SUMMARY

Lisovenko S. O. Design and analysis of structural models of metal melts
based on experimental structure factor. — Manuscript.

The thesis for Cand. Sci. (Chem.) degree in the 02.00.04 Speciality — Physical
Chemistry, Kyiv Taras Shevchenko National University MES of Ukraine, Kyiv, 2015.

The method of modeling three-dimensional structural models for liquids, the
so-called a quasiforce algorithm was developed. In the algorithm a directed atomic
motion and the use of an experimental structure factor for modeling is realized. A
method to analyze three-dimensional structural models of liquids, which is a subset
of the Voronoy-Delaunay method and is based on the analysis of a curve of the
distribution of solid angles of the Voronoy polyhedra faces.

It has been found that in the Ni92С8 melt carbon interacts with nickel to form
weak directional bonds. In melts of the Ni–Mn system a local separation takes place
into groups of atoms, which are composed of Ni atoms only, and groups composed
of different atoms. Groups composed of single-type atoms facilitate a decrease in
surface tension of the melts. In the Ni35Mn57C8 melt the interaction of carbon atoms
with the metallic matrix is weak, which increases the C atomic mobility in the melt
as compared with the Ni92С8. Also, in the Ni35Mn57C8 melt the separation of the
metallic matrix into groups of atoms, which is characteristic of the melts of the
Ni–Mn system, is not observed. This fact explains the higher surface tension of the
Ni35Mn57C8 melt than in the Ni38Mn62 melt.

Keywords: X-rays diffraction, local order, pair correlation function, RMC
method, spatial angle, Voronoi-Delaunay’s method, surface tension, structure factor.
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