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АНОТАЦІЯ 

Саєнко Г.В. Процеси фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних 

аморфних сплавах та їх вплив на температурно-часову стабільність. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 

01.04.07 «Фізика твердого тіла» (104 – Фізика та астрономія). – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2018. 

Вивчення структури і властивостей невпорядкованих конденсованих 

середовищ, до яких відносяться тіла з аморфною структурою (металеві стекла) є 

одним з найактуальніших напрямів фізики твердого тіла. Дослідження металевих 

стекол розширюють можливості фізики конденсованого стану і дозволяють 

вивчати невпорядковані системи в твердому стані. Температурно-часова 

стабільність та фізичні властивості аморфних сплавів визначаються їх складом та 

технологією отримання, температурним інтервалом активації фазових 

перетворень. Тому виникає необхідність виробити конкретні рекомендації щодо 

підвищення іх термічної стабільності, зміни їх фізико-механічних властивостей в 

необхідному напряму. Старіння аморфних сплавів, тобто, тривала витримка при 

кімнатній температурі, призводить до зміни структури та фізичних властивостей. 

Аморфні сплави є гетерогенними системами, які перебувають у метастабільному 

стані, тому їхні властивості істотно залежать від впливу зовнішніх умов 

(температура, тиск, час ізотермічної витримки), особливо в облаcті фазових 

переходів. 

Розробка методів керованого наноструктурування з аморфного стану 

шляхом контрольованої часткової кристалізації металевих стекол за рахунок 

зовнішніх впливів є важливим напрямком досліджень металевих стекол . Це 

пов'язано із можливістю набуття особливих властивостей в аморфно-

нанокристалічному стані. За рівнем фізичних властивостей двофазні аморфно-

нанокристалічні матеріали перевищують властивості як нанокристалічних, так і 

аморфних матеріалів.  
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У зв’язку з цим є актуальними теоретичні та експериментальні дослідження  

зміни властивостей бінарних та багатокомпонентних аморфних сплавів під дією 

зовнішніх чинників. Тобто вивчення з застосуванням термодинамічної теорії 

високотемпературної стабільності аморфних сплавів, впливу зовнішніх факторів 

на зсув фазової рівноваги в гетерогенній системі аморфна матриця – вморожені 

центри кристалізації. 

Відповідно, метою роботи було встановлення закономірностей процесів 

фазоутворення та впливу зовнішніх чинників (тривалої витримки при кімнатній 

температурі, термоциклування, ізотермічного відпалу, механічної та комплексної 

термомеханічної обробки) на термостабільність багатокомпонентних аморфних 

сплавів на основі базової системи Fe-B-(-Si) та на можливість їх переходу в 

нанокристалічний стан.  

Таким чином, теоретично і експериментально доведено, що процес 

кристалізації базових бінарних сплавів системи Fe-B проходить в декілька стадій 

у відповідності до діаграми стану: спочатку кристалізується твердий розчин бору 

в α-залізі (-фаза), при цьому зростає концентрація бору в аморфній матриці; 

через певний час починається кристалізація хімічної сполуки Fe3B (-фази). 

Показано, що багатокомпонентні аморфні сплави характеризуються більш 

високою часовою термостабільністю в порівнянні з бінарними, за рахунок 

гальмування дифузійних процесів, пов’язаним із утворенням в них 

ультрадисперсних сполук, які уповільнюють процеси дифузії Fe та B, тим самим 

перешкоджаючи утворенню основних фаз базового сплаву, які кристалізуються в 

першу чергу. Теоретично обґрунтовано і експериментально реалізовано процес 

очищення аморфної матриці від вморожених центрів кристалізації на основі 

аналізу положень термодинамічної теорії високотемпературної стабільності 

аморфних сплавів, згідно з якою існує інтервал температур, в якому різниця 

хімічних потенціалів між фазами в гетерогенній системі аморфна матриця – 

вморожені центри кристалізації від’ємна, тобто виконується умова можливості 

розчинення вморожених центрів кристалізації. Показано, що запропоновані 
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режими термообробки дозволяють розширити інтервали термічної стабільності 

аморфних сплавів на основі заліза на (20-40) К шляхом очищення аморфної 

матриці від вморожених центрів кристалізації за рахунок висхідної дифузії. На 

основі аналізу теорії високотемпературної термодинамічної стабільності 

аморфних сплавів запропоновано метод отримання аморфно-наноструктурного 

стану з початкового аморфного.  

Ключові слова: аморфний сплав, термообробка, термостабільність, 

вморожені центри кристалізації. 

Saenko G.V.  Phase formation processes in binary and multicomponent 

amorphous alloys and their effect on thermal stability. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate of science in Physics and Mathematics by specialty 

01.04.07 – Solid state physics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, MES 

of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The study of structure and properties of the disordered condensed matter, including 

solid bodies with amorphous structure (metalic glasses), is one of the most actual 

branches of solid state physics. 

Metallic glasses research extends the capabilities of solid state physics and allows to 

study disordered systems in solid state. Thermal time stability and physical properties of 

amorphous alloys are determined by their composition, their technology of making, and 

the temperature range of phase transition. Hence the need to develop specific 

recommendations appears regarding increasing their thermal stability, altering their 

physical and mechanical properties towards a desired direction. Aging of amorphous 

alloys, i.e. continuous exposure at a room temperature, leads to a change in structure 

and physical properties. Amorphous alloys are heterogeneous systems residing in meta-

stable state, so their properties depend essentially on the impact of external conditions 

(temperature, pressure, isothermal exposure time), especially in the phase transition 

area. 

 The development of methods for controlled nano-structuring from amorphous 

state by controlled partial crystallization of metallic glasses by means of external 
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impacts is an important branch of the metallic glasses research. It is related to the 

possibility of gaining the special properties in amorphous-nanocrystalline state. By their 

level of features the two-phase amorphous-nanocrystalline material exceed the 

properties of both nanocrystalline and amorphous materials. Due to this the theoretical 

and experimental studies of altering the properties of amorphous alloys under the 

impact of external factors are trending. It means studying with аpplying the 

thermodynamics theory of high-temperature stability of amorphous alloys, the impact of 

external factors on the shift of phase equilibrium in the heterogeneous system 

amorphous matrix - frozen-in crystallization centers. Accordingly, the aim of this study 

is assessing the patterns of phase formation processes and the impact of external factors 

(long-term exposure at a room temperature, thermal cycling, isothermal annealing, 

mechanical and complex thermo-mechanical processing) on the thermal stability of 

multi-component amorphous alloys of the Fe-B-(-Si) basic system and the possibilities 

of their transition into nanocrystalline state.   

It is theoretically and experimentally proven that the crystallization process of the 

Fe-B basic binary alloys passes several phases in correspondence with their state 

diagram: first, a solid solution of boron in α-iron (  -phase) crystallizes with the boron 

concentration in amorphous matrix growing up; then at some point the crystallization of 

the Fe3B chemical compound begins ( -phases). It is shown that multicomponent 

amorphous alloys possess higher thermal stability compared to the binary allows 

because of the diffusion processes slowdown related to the formation of ultradispersive 

compounds delaying the diffusion processes of Fe and B, thus inhibiting the formation 

of the common phases of the basic alloy, which crystallize first. The process of 

purification of the amorphous matrix from frozen-in crystallization centers was 

theoretically grounded and implemented experimentally on the basis of analysis of the 

provisions of the thermodynamics theory of high-temperature stability of amorphous 

alloys, which claims existence of the temperature range, in which the chemical potential 

difference between phases in the heterogeneous system amorphous matrix - frozen-in 

centers is negative, thus complying with the condition for the possibility of dissolution 
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of the frozen-in centers. It is demonstrated that the suggested thermal processing modes 

allow to extend the thermal stability ranges of the iron-based amorphous alloys by (20-

40) K by means of purification of the amorphous matrix from the frozen-in 

crystallization centers by the ascending diffusion. On the basis of analysis of the theory 

of high-temperature thermodynamic stability of amorphous alloys, a new method of 

obtaining amorphous nanocrystalline state from the initially amorphous state was 

proposed. 

Keywords: amorphous alloys, crystallization, high temperature stability, frozen 

crystallization centers, thermal stability. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Одним з найактуальніших 

напрямів фізики твердого тіла є вивчення структури і властивостей 

невпорядкованих конденсованих середовищ, до яких відносяться тіла з аморфною 

структурою, зокрема, металеві стекла. Науковий інтерес до вивчення металевих 

стекол пояснюється тим, що подібні дослідження розширюють можливості фізики 

конденсованого стану і дозволяють вивчати невпорядковані системи в твердому 

стані. З практичної точки зору значний інтерес до металевих стекол обумовлений 

поєднанням в них унікальних фізико-хімічних властивостей. Температурно-

часова стабільність та фізичні властивості аморфних сплавів визначаються їх 

складом та технологією отримання, температурним інтервалом активації фазових 

перетворень. Вивчення кінетики і механізмів структурних перетворень аморфних 

сплавів дозволяє виробити конкретні рекомендації щодо підвищення іх термічної 

стабільності, зміни їх фізико-механічних властивостей в необхідному напряму. 

Важливим напрямком вивчення аморфних сплавів є дослідження змін структури 

та фізичних властивостей, що відбуваються під час старіння аморфних сплавів, 

тобто, після тривалої витримки при кімнатній температурі. Аморфні сплави є 

гетерогенними системами, які перебувають у метастабільному стані, тому їхні 

властивості істотно залежать від впливу зовнішніх умов (температура, тиск, час 

ізотермічної витримки), особливо в облаcті фазових переходів. 

Увага до сплавів з аморфною структурою пов'язана також із можливістю 

набуття особливих властивостей в аморфно-нанокристалічному стані. Аморфно-

нанокристалічні сплави – це клас матеріалів, що з‘явився в результаті розвитку 

нанотехнологій та інтенсивних досліджень перспективних аморфних та 

нанокристалічних матеріалів. За рівнем фізичних властивостей двофазні аморфно-

нанокристалічні матеріали перевищують властивості як нанокристалічних, так і 

аморфних матеріалів. У зв’язку із цим, важливим напрямком досліджень 

металевих стекол є розробка методів керованого наноструктурування з аморфного 

стану  шляхом контрольованої часткової кристалізації металевих стекол за 
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рахунок зовнішніх впливів. До таких впливів відносять: термообробку 

(ізотермічні та неізотермічні відпали за температур, нижчих за температуру 

кристалізації, термоциклування), механічну та комплексну термомеханічну 

обробку. 

Незважаючи на наявність значної кількості наукових публікацій в галузі 

досліджень властивостей аморфних сплавів в різних температурних інтервалах, 

залишається відкритим питання про вплив процесів фазоутворення в бінарних і 

багатокомпонентних аморфних сплавах, а також зовнішніх чинників на їх 

температурно-часову стабільність, а також можливості отримання сплавів в 

аморфно-нанокристалічному стані. 

У зв’язку з цим є актуальними теоретичні та експериментальні дослідження  

зміни властивостей бінарних та багатокомпонентних аморфних сплавів під дією 

зовнішніх чинників. Мається на увазі вивчення, з застосуванням термодинамічної 

теорії високотемпературної стабільності аморфних сплавів, впливу зовнішніх 

факторів (ізотермічний та неізотермічні відпали, тривала витримка при кімнатній 

температурі, механічна та термомеханічна обробка) на зсув фазової рівноваги в 

гетерогенній системі  аморфна матриця – вморожені центри кристалізації. Це дало 

підставу для постановки теми дисертаційної роботи. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було встановлення 

закономірностей процесів фазоутворення та впливу зовнішніх чинників (тривалої 

витримки при кімнатній температурі, термоциклування, ізотермічного відпалу, 

механічної та комплексної термомеханічної обробки) на термостабільність 

багатокомпонентних аморфних сплавів на основі базової системи Fe-B-(-Si) та на 

можливість їх переходу в нанокристалічний стан.  

Досягнення даної мети передбачало вирішення наступних завдань:  

o теоретично та експериментально дослідити закономірності процесу 

кристалізації базових бінарних сплавів системи Fe-B; 

o з’ясувати закономірності процесу старіння бінарних та 

багатокомпонентних аморфних сплавів; 
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o розробити шляхи практичного застосування термодинамічної теорії 

високотемпературної стабільності аморфних сплавів для розширення інтервалів їх 

термостабільності. 

o встановити вплив зовнішніх факторів на температурно-часову 

стабільність бінарних і багатокомпонентних аморфних сплавів; 

o розробити методику отримання аморфно-нанокристалічного стану з 

початкового аморфного. 

Об’єкт дослідження – фазоутворення в бінарних і багатокомпонентних 

аморфних сплавах та вплив його на їх температурно-часову стабільність, кінетика 

та механізми переходу в нанокристалічний стан. 

Предмет дослідження – структурні перетворення в бінарних і 

багатокомпонентних аморфних сплавах за умови впливу зовнішніх факторів 

(термоциклування, ізотермічного відпалу, кріообробки, тривалої витримка при 

кімнатній температурі) на зсув фазової рівноваги в гетерогенній системі аморфна 

матриця – вморожені центри кристалізації. 

Методи дослідження – відповідно до поставлених задач використовували 

комплексні сучасні аналітичні, розрахункові та експериментальні методи 

досліджень із залученням загальноприйнятих методик. Експериментальні 

дослідження процесу кристалізації проводили за допомогою високочутливої 

дилатометричної методики, електронної мікроскопії. Механічна обробка зразків 

аморфних сплавів створювалась за допомогою пресу. Дослідження проводились 

на зразках аморфних сплавів, отриманих методом спінінгування розплаву в 

Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України. Багатокомпонентні 

сплави отримувались додаванням до базового сплаву Fe-B-(-Si) модифікуючих 

домішок (Nb, Mo, Mn, Ni, Co). 

Наукова новизна отриманих результатів: 

o Вперше експериментально підтверджено висновки термодинамічної 

теорії термічної рівноваги в гетерогенній системі аморфна матриця – вморожені 

центри кристалізації. 
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o Вперше експериментально визначено температурні інтервали в яких 

під дією зовнішніх впливів на аморфні сплави можна зміщувати фазову рівновагу 

в гетерогенній системі аморфна матриця – вморожені центри кристалізації, тим 

самим підвищуючи їх термостабільність за рахунок розчинення вморожених 

центрів кристалізації або навпаки, стимулювати їх ріст і наступний перехід 

аморфного сплаву в нанокристалічний стан.  

o За рахунок ініціювання висхідної дифузії обумовленої наявністю 

пружних напружень на границі аморфної та кристалічної фаз, теоретично 

обґрунтовано і експериментально реалізовано процес «очищення» аморфної 

матриці від вморожених центрів кристалізації. 

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

Дослідження проводились в межах бюджетних тем кафедри загальної фізики 

фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка і є складовою частиною наукових досліджень, що проводяться в 

лабораторії «Фізичне матеріалознавство твердого тіла». Робота була виконана в 

рамках держбюджетної теми «Експериментальне та теоретичне дослідження 

процесів утворення нанокристалічних композицій на основі аморфних та 

вуглецевих матеріалів», № 06БФ051-09, номер держ. Реєстрації 0104U006833, 

2001-2005; «Експериментальне та теоретичне дослідження структури та фізичних 

властивостей низькорозмірних систем на основі напівпровідникових структур, 

різних модифікацій вуглецю та композитів» № 06БФ051-04, номер держ. 

реєстрації 0106U006390, 2006-2010, «Фундаментальні дослідження в галузі фізики 

конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і матеріалознавства 

для створення основ новітніх технологій» №11БФ051-01, номер держ. реєстрації 

0111U004954, 2011-2015 та «Формування та фізичні властивості 

наностуктурованих композитних матеріалів та функціональних поверхневих 

шарів на основі карбону, напівпровідникових та діелектричних складових» 

№16БФ051-01, номер держ. реєстрації 0108U008563. 



 
 

18

Практичне значення одержаних результатів Отримані результати 

доповнюють та розширюють знання про дію зовнішніх впливів на аморфні сплави 

в гетерогенній системі аморфна матриця – вморожені центри і можуть бути 

використані для створення нових матеріалів з наперед заданими фізико-

механічними властивостями. Результати відкривають перспективи для 

цілеспрямованого вибору параметрів процесів обробки аморфних сплавів для 

підвищення їх термічно-часової стабільності та переводу в нанокристалічний 

стан. Результати дисертаційної роботи будуть використані на кафедрі загальної 

фізики в навчальному процесі при проведенні лабораторних робіт, розробці 

спецкурсів з фізики наноструктур, при виконанні бакалаврських та магістерських 

робіт. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження є самостійною, 

завершеною науковою працею. Здобувачка брала активну участь у всіх етапах 

наукового дослідження. Був проведений самостійний аналіз літературних джерел 

по темі дисертації. Постановка мети та завдань дослідження, вибір об’єктів і 

методів дослідження було здійснено в результаті спільної роботи з науковим 

керівником професором Лисовим В.І. Дисертанткою виконані експериментальні 

дослідження і аналітичні та чисельні розрахунки, обробки експериментальних 

даних. Авторка особисто опрацювала результати вимірювань та приймала 

активну участь в їх обговоренні та аналізі. Опубліковані за темою роботи вийшли 

у співавторстві з науковим керівником Лисовим В.І., доцентом Цареградською 

Т.Л. та провідним інженером Турковим О.В. Основна частина результатів роботи 

доповідалась авторкою особисто на вітчизняних і міжнародних конференціях. 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дисертаційного дослідження 

доповідались на наукових семінарах кафедри загальної фізики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. Крім того, основні результати 

роботи були представлені на всеукраїнських та міжнародних наукових 

конференціях: XII российская конференция по теплофизическим свойствам 

веществ. (4-7 октября, 2005 года, Санкт-Петербург, Россия); International 
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conference «Functional materials» (ICFM), Ukraine, Crimea, Partenit, 2007, 2009, 

2011, 2013); Международная конференция «Материалы и покрытия в 

экстремальных условиях: исследования, применение, экологически чистые 

технологии производства и утилизации изделий», (22-26 сентября 2008 года, 

Большая Ялта, Жуковка, 14-17 жовтня 2013; 24-28 сентября 2012 года, Кацивели; 

сентябрь 2014 года АР Крым; 15-19 серпня 2016 Киев, Украина); Міжнародна 

наукової конференція «Фізика невпорядкованих систем», (Львів, Україна, 14-16 

жовтня, 2008; 14-17 жовтня 2013, 25-29 вересня 2017); 11th International Young 

Scientists Conference Optics and High Technology Material Science, (October 21-24, 

2010, Kyiv, Ukraine); Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми фізики 

конденсованого стану» (10-13 жовтня 2012; вересень 2014 года; вересень 2015, 

Київ, Україна); ХIII Российскя конференция  Строение и свойства металлических 

и шлаковых расплавов», Экспериментальное изучение жидких и аморфных 

металлических систем; International Meeting Clusters And Nanostructured Materials 

(Cnm-3’2012), (14-17  October 2012, Uzhgorod, Ukraine); International Conference 

Physics of liquid matter: modern problems, (May 23-27, 2014; May 27-31, 2016; Kyiv, 

Ukraine); XIV Российская конференция «Строение и свойства металлических и 

шлаковых расплавов» МиРШ-14, 2015; V International research and practice 

conference "Nanotechnology and Nanomaterials" NANO-2017 (23-26, August 2017, 

Chernivtsi, Ukraine); The 14th Conference on Functional and Nanostructured Materials, 

FNMA’17, The 7th International Conference on Physics of Disordered Systems, 

PDS’17,  (25–29 September 2017, Lviv & Yaremche, Ukraine). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 44 

наукових праць, з них 16 статей у наукових фахових виданнях та 28 тез доповідей 

на наукових конференцій.  

Структура та об’єм дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг 

становить 134 сторінок друкованого тексту. Дисертація містить 40 рисунків і 

список використаних джерел із 119 найменувань. 
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РОЗДІЛ I ОГЛЯД ЛIТЕРАТУРИ 

1 . 1 .  О с н о в н і  в л а с т и в о с т і  т а  м е т о д и  о д е р ж а н н я  а м о р ф н и х  
с п л а в і в  

Одним із актуальних напрямів сучасної фізики твердого тіла є вивчення 

структури і властивостей невпорядкованих конденсованих середовищ, до яких 

відносяться тіла з аморфною структурою, зокрема, аморфні металеві сплави 

(АМС) [1].  

Аморфні металеві сплави – це клас матеріалів з унікальними фізичними 

властивостями. Аморфна структура металевих матеріалів може бути досягнута 

різними методами, загальною ознакою яких є можливість миттєвого 

заморожування структури сплаву, що знаходиться у розплавленому, іонізованому 

або газоподібному стані [2-16]. Переохолодження є одним із основних параметрів 

процесу утворення зародків у розплаві, яке залежить від чистоти сплавів, 

швидкості охолоджування та інших факторів. Зародження зародків за умови 

кристалізації - це процес зародження як найменших частинок твердої фази в 

рідкій, яке може відбуватися як гомогенно (спонтанно), так і гетерогенно, тобто 

на інорідних твердих поверхнях. Для одержання значного переохолодження 

необхідно уникати гетерогенного утворення зародків [28]. Для більшості сплавів 

пригнічення процесів утворення зародків і росту кристалів досягається, коли 

швидкість  їх охолоджування близька до 106 К/с. 

Слід відмітити, що серед перших в світі дослідників, хто почав займатись 

вивченням особливостей надшвидкого загартування розплавів, були українські 

вчені Саллі І.Я., Варич Н.І., Мирошніченко І.С. [1]. Так Мирошніченко І.С. ще 

наприкінці 50-х років XX-століття приступив в Дніпропетровському університеті 

до створення методик надшвидкого загартування розплавів, отриманню і 

систематичним дослідженням швидкозагартованих матеріалів [2]. Він був також 

автором першої в цій області оригінальної монографії [5]. Перша зарубіжна 

публікація була зроблена П.Дувезом із співробітниками в 1960 році [3] і була 
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присвячена «некристалічному стану» Au-Si – сплаву евтектичного складу при 

твердінні краплі за умови інтенсивного тепловідведення. В роботі [3] 

дослідниками було використано метод  «стріляння» каплі розплаву на поверхню 

масивної мішені. При розплющуванні каплі в луску товщиною 10-20 мкм 

швидкість її охолодження досягала 105 – 106 К/с [30].  

Термічна стабільність і фізичні властивості аморфних сплавів визначаються 

їх складом і температурним інтервалом активації фазових перетворень. Вивчення 

кінетики і механізму структурних перетворень аморфних сплавів дозволяє 

виробити конкретні рекомендації щодо підвищення їх термічної стабільності, 

зміни їх фізико-хімічних властивостей в потрібному напрямку. В аморфних 

сплавах відсутні такі характерні для їх кристалічних  аналогів дефекти, як вакансії 

і дислокації, границі зерен, двійники і дефекти упаковки,  а також різного роду 

сегрегації, ліквації, надлишкові фази та інші джерела фазової неоднорідності. Це 

придає аморфним матеріалам поєднання корисних магнітних, електричних, 

механічних, хімічних властивостей, таких як: 

- високі механічна твердість та  міцність; 

- високий питомий електроопір (в 3-4 рази вищий, ніж для кристалічних 

аналогів); 

- низькі втрати на перемагнічування; 

- висока корозійна стійкість. 

Це робить їх незамінними в практичному застосуванні. Аморфні сплави 

застосовують в вимірювальних трансформаторах напруги та струму; магнітних 

підсилювачах, дроселях; силових, широкополосних, імпульсних 

трансформаторах; магнітних екранах, індукційних датчиках та ферозондах; як 

антикорозійні покриття: наприклад, припоях для з’єднання вузлів ядерних 

реакторів (для АМС характрена висока радіаційна та корозійна стійкість); в 

резисторах (високий питомий електроопір), в тому числі для пристроїв 

високоефективних систем електронагріву [9]. 
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Аморфні металеві сплави, як правило, мають невисоку термічну 

стабільність. Як критерій стабільності найбільш часто використовують 

температуру кристалізації Ткр.  В ряді випадків аналізують температурні 

залежності часу нагріву до початку кристалізації [35]. Звичайно для сплавів на 

основі перехідних металів із неметалами температура кристалізації 

Ткр= ( 0,4…0,6) Тm , де Тm  температура ліквідусу. Для постійної швидкості 

нагріву температура кристалізації Ткр  визначається переважно хімічним складом 

сплаву. 

Температура кристалізації звичайно на декілька десятків градусів вище 

температури склування 
g

T . Слід відмітити, що  немає універсального критерію, за 

допомогою якого можна було б оцінити термічну стабільність конкретного 

сплаву. Разом з тим є можливість виконати орієнтовну оцінку термічної 

стабільності аморфних сплавів на основі термодинамічних параметрів. 

Термічна стабільність аморфних сплавів, в значній мірі, залежить від 

густини. Оскільки швидкість кристалізації, яка визначається дифузійними 

процесами, пропорційна величині, яка обернена густині [9]. 

У аморфних сплавах кристалізація має місце тоді, коли густина досягає 

критичної величини. Підвищення густини розплаву зменшує дифузійну 

рухливість атомів і, тим самим, підвищує 
g

T  і, отже, їх термічну стабільність. 

Термічна стабільність аморфних сплавів визначається щільністю пакування і 

розміром атомів. Якщо припустити, що енергія активації процесу кристалізації 

пропорційна енергії виникнення пор у аморфному сплаві, діаметр яких можна 

порівняти із  діаметром найменшого атому, який входить в склад сплаву, то 

температуру Ткр можна прирівняти до ентальпії виникнення порожнин, що 

належать до вакансійного типу. Останню можна визначити, якщо скористатись 

розрахунком ентальпії виникнення вакансій у кристалічних металах [9]. Крім 

того, термічна стабільність аморфних сплавів пов’язана з такими параметрами, як 

теплота сублімації компонентів. У бінарних сплавах при підвищенні концентрації 
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елемента, що має більш високу теплоту сублімації, підвищується їх термічна 

стабільність [38]. 

Експериментальні дослідження показують, що наявність двох чи більше 

металоїдів підвищує термічну стабільність аморфних сплавів [39]. При заміщені 

атомів Fe, Ni, Co у аморфних сплавах на їх основі перехідними металами, що 

належать до V – VI груп періодичної таблиці Менделєєва, простежуються 

тенденції підвищення Ткр. 

Для оцінки термічної стабільності аморфних сплавів на  основі перехідних 

металів в залежності від добавки того, чи іншого металів запропоновано різні 

критерії, але не один із них окремо не може описати експериментальні дані. Ні 

електронна концентрація, ні розмір атомів, ні енергія зв’язку легантів із 

металоїдами не є тими факторами, що однозначно визначають ефективність 

впливу на величину Ткр того чи іншого металу [40]. 

Більшість аморфних сплавів, що отримано до цього часу, виготовляються 

при швидкостях гартування 106 К/с (метод спіннінгування розплаву) і мають 

склад близький до евтектичного. Кристалізація аморфних сплавів  

супроводжується зростанням густини, що призводить до зменшення об'єму 

приблизно на 1-3 % та суттєвої зміни більшості фізичних властивостей; деякі з 

цих властивостей можуть бути використані для реєстрації кристалізації в 

аморфних сплавах. Оскільки процес кристалізації аморфних сплавів відбувається 

шляхом утворення кристалічних зародків та їх подальшого зростання, то 

аналітичний опис даного процесу повинен включати як кінетику енуклеації, так і 

зростання кристалів. З цієї причини термодинамічним аспектам зародження 

кристалічної фази приділяється велика увага [8-26]. 

1 . 2 .  В п л и в  к р і о о б р о б к и  н а  ф і з и ч н і  в л а с т и в о с т і  а м о р ф н и х  
с п л а в і в  

Відомо, що усі властивості аморфних сплавів залежать від умов їх 

отримання та наступної обробки. Зовнішні впливи, такі як опромінення 

частинками різної природи та відпал за температур, значно нижчих за 
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температуру кристалізації kT  (низькотемпературний відпал), призводять до зміни 

електропровідності, намагніченості, механічних характеристик та ін. [9].  

Існує ще один тип температурного впливу, дослідження якого було 

розпочато лише останнім часом – це кріообробка (багатогодинний відпал зразків 

за температури кипіння азоту) [41, 42]. Такий вид обробки призводить до зміни 

макроскопічних властивостей АМС, а також підвищує часову та температурну 

стабільність сплавів, що є дуже важливим з практичної точки зору. В роботі [43] 

наведено дані рентгенівських досліджень зміни структури аморфних сплавів, що 

відбуваються в процесі кріообробки. Показано, що зразки, які після отримання 

перебувають в аморфній фазі, в процесі кріообробки не виявляють сильних 

структурних змін та утворення кристалічних фаз. Через накладені на 

рентгенівську дифракцію обмеження, застосування одних лише рентгенівських 

досліджень часто не дозволяє отримати точної картини того, що відбувається. 

Тому в роботі було наведено додаткові дослідження структури АМС за 

допомогою нейтронографічних методів [44-46]. На рис.1.1 для зразків 

Fe60.8Co20.2B14Si5 наведено залежность структурних факторів (S(Q)) від вектору 

розсіяння (Q), отриманих за допомогою нейтронної дифрактометрії для 

необробленого зразка та зразка, що пройшов кріообробку протягом 3,5 годин. 

Положення та ширина кожного піку було обраховано за допомогою функції 

Лоренца за методом найменших квадратів. Було використано моделі як для 

незалежного визначення положення та ширини всіх піків, так і моделі, коли 

одночасно було використано дані всіх піків. Найбільш точні результати було 

отримано для моделі, що одночасно враховувала положення та ширини  всіх піків. 

Для Fe60.8Co20.2B14Si5 було отримано, що в обробленому зразку відбувається 

зміщення положення піків, які відповідають 1-й, 2-й та 3-ій координатним 

сферам, в бік більших Q. Так, для 1-го піку зсув ΔQ=0,0006±0,0002 нм-1, для 2-го 

піку: ΔQ=0,0014±0,0003 нм-1 та для 3-го: ΔQ=0,0019±0,0007 нм-1. Зсув четвертого 

піку лежить в межах похибки. Положення відповідних піків: Q=3.13 нм-1 – 

перший пік, 5,21 нм-1 – другий пік, і 6,27 нм-1 – третій пік.  



 
 

25

 

Рисунок 1.1 Залежність структурних факторів від вектору 
розсіяння для зразків Fe60.8Co20.2B14Si5. СТ 
3.5h – зразок, що пройшов кріообробку 
протягом 3,5 годин, NCT – необроблений 
зразок.[44] 

Для зразків Fe60.8Co20.2B14Si5 було виявлено також зміну ширини 1-го та 2-го 

піків. Ширина першого піку для необробленого зразка становить 3.129±0.002 нм-1, 

а для обробленого 3.123±0.002 нм-1. 

Для необробленого зразка другий пік має ширину 1.45±0.02 нм-1, а для 

обробленого 1.39±0.02 нм-1. Ці зміни показують, що кріообробка впливає на 

найближче координаційне оточення в АМС та призводить до зменшення 

середньої інтегральної міжатомної відстані в сплаві. 

Однією з причин зменшення ширини піків є те, що в зразках відбувається 

локальне впорядкування. Було припущено, що неоднорідності в АМС пов’язані з 

кластерами, що мають густину нижче середньої, або так званими дефектами n-

типу, тобто такими, що містять вільний об’єм. Таким чином, за структурної 

релаксації відбувається зменшення міжатомних відстаней, усереднених по всьому 

зразку, що, в свою чергу, приводить до зміщення максимумів функції S(Q). Також 

було проведено оцінку зміни міжатомних відстаней найближчого оточення 

d=(0,5÷0,6) нм. Із зсуву положення піків на залежності S(Q) для обробленого та 



 
 

26

необробленого зразків було отримано величину Δd/d=(2÷4)×10-3. Подібна зміна 

міжатомної відстані спостерігалась і у випадку, коли зразки підлягали 

низькотемпературному відпалу до 550 К. Таким чином, кріообробка приводить до 

схожого на низькотемпературний відпал релаксаційного процесу в аморфних 

сплавах. 

В усіх зразках зміни було виявлено на відстані менш ніж (0,8 ÷ 0,12) нм, 

причому, основні зміни відбувались на відстані до (0,4÷0,5) нм. Грунтуючись на 

таких змінах магнітних та структурних властивостей, було зроблено висновок, що 

в аморфних сплавах при кріообробці відбувається релаксація напружень та 

зменшення кількості локальних дефектів. 

В роботі [44] проведено комплексне дослідження впливу кріообробки на 

аморфні магнітні металеві сплави з різними структурними та магнітними 

параметрами. Показано, що в процесі кріообробки в аморфних магнітних 

металевих сплавах на основі Fe, FeCo, FeNi, FeCuNb та CoFe відбуваються 

незворотні зміни статичних та високочастотних магнітних властивостей, таких як 

коерцитивна сила, максимальна індукція та магнітна проникність. Виявлено 

зменшення коерцитивної сили до 30%, збільшення максимальної індукції до 5%, а 

також збільшення дійсної компоненти комплексної магнітної проникності в 

зразках АМС після кріообробки. 

Встановлено, що кріообробка впливає лише на ближній порядок до 0,12 нм, 

в той час, як в результаті відпалу за температур до 670 K відбувається 

перерозподіл густини (перебудова структури) на масштабах порядку 10 нм. 

1 . 3 .  В п л и в  п л а с т и ч н о ї  д е ф о р м а ц і ї  н а  в л а с т и в о с т і  
а м о р ф н и х  с п л а в і в  

Отримання нанокристалічних матеріалів з АМС за допомогою інтенсивної 

пластичної деформації є перспективним способом одержання компактних 

нанокристалічних матеріалів із середнім розміром зерен  100 нм [47-48]. В основі 

цього методу отримання даних матеріалів лежить формування за рахунок великих 
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деформацій сильно фрагментованої і розорієнтованої структури, що зберігає в 

собі залишкові ознаки рекристалізованого аморфного стану.  

Для досягнення великих деформацій матеріалу використовуються різні 

методи: крутіння під квазігідростатичним тиском, рівноканальне кутове 

пресування, прокатка, всебічне кування. Сутність цих методів полягає в 

багатократній інтенсивній пластичної деформації зсуву оброблюваних матеріалів. 

Використання інтенсивної пластичної деформації дозволяє поряд зі зменшенням 

середнього розміру зерен отримати масивні зразки з практично безпористою 

структурою матеріалу, чого не вдається досягти компактуванням 

високодисперсних порошків. 

Пластична деформація відома як ефективний засіб формування структури 

металів, сплавів і деяких інших матеріалів. У процесі деформації підвищується 

густина дислокацій, відбувається подрібнення зерна, зростає концентрація 

точкових дефектів і дефектів пакування. Сукупність цих змін сприяє виникненню 

специфічної мікроструктури. Основні закономірності формування структури в 

процесі пластичної деформації визначаються поєднанням параметрів вихідного 

структурного стану матеріалу і конкретними умовами деформування, а також 

механізмом процесу деформації. За інших рівних умовах основна роль у 

формуванні структури і властивостей матеріалу належить механіці процесу 

деформації - якщо вона забезпечує однорідність напруженого і деформованого 

станів по всьому об'єму матеріалу, то процес деформації є найбільш ефективним. 

В роботі [52]  було досліджено еволюцію структури аморфного сплаву 

80 20Fe B  під дією інтенсивної пластичної деформації від кімнатної температурі до 

470 К. Було показано, що деформація призводить до утворення нанокристалів 

α-Fe  в аморфній фазі. При деформації при кімнатній температурі нанокристали 

локалізуються в смугах зсуву, після деформації при 470К розподіл нанокристалів 

у зразку більш рівномірний. Отже, інтенсивна пластична деформація при 290 К і 

470 К призводить до нанокристалізації аморфного сплаву 80 20Fe B . Було відзначено 

ряд істотних моментів:  
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- наявність смуг деформації і локалізація кристалізаційного процесу в цих 

смугах у разі деформації при кімнатній температурі.  

- більш рівномірний розподіл нанокристалів в зразку у випадку обробки при 

470 К.  

- деяке зменшення середнього розміру нанокристалів, що формуються при 

підвищеній температурі деформації. 

- зміна послідовності виділень фаз (формування α-Fe  замість одночасного 

виділення двох фаз з переважанням відповідно до складу сплаву частки 

борида 3Fe B ).  

Відбуваються наступні структурні зміни у разі деформації при кімнатній 

температурі. Параметр решітки нанокристалів відповідає чистому Fe, у той час як 

склад вихідної аморфної фази представляє собою 80 at.%Fe + 20at.% B. Це 

означає, що при утворенні і зростанні нанокрісталів відбувається 

концентраційний перерозподіл компонентів, тобто механізм формування 

нанокристалів – дифузіний. Кристалізація відбувається в областях локалізації 

пластичної деформації – у смугах зсуву. Для утворення кристалів дифузійна 

рухливість атомів в цих областях повинна бути набагато вище значень, типових 

для аморфної фази при кімнатній температурі. Ці підвищені параметри 

дифузійного масопереносу можуть бути пов'язані з дією двох факторів (як 

окремо, так і в поєднанні): локального підвищення температури в місцях 

кристалізації і зміни структурних характеристик аморфної фази в місцях 

кристалізації, що приводить до збільшення коефіцієнта дифузії. 

Локальне підвищення температури при деформації можливо. Відомий ряд 

робіт, що підтверджують збільшення температури в смугах деформації, причому, 

за оцінками деяких авторів це збільшення може досягати 250 K [50]. Існують і 

експериментальні спостереження підвищення температури в смугах зсуву. Пряме 

спостереження за допомогою системи інфрачервоних детекторів дає значно менші 

величини температури, однак, як правило, область, в якій реєструється 

інформація, перевищує в кілька разів ширину смуги зсуву, тобто захоплює і 
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недеформованому матрицю, тому отримане значення температури може 

виявитися заниженими.  

Нанокристали утворюються при дифузійному перерозподілі компонентів, 

тобто за механізмом первинної кристалізації. У цьому випадку розмір 

нанокристалів описується рівнянням Зенера: 

 ( )R Dt  (1.1) 

де R – радіус кристала, D – коефцієнт дифузії найменш рухомих атомів, t – час.  

Використовуючи цю формулу, можна оцінити коефіцієнт дифузії, а знаючи 

його температурну залежність, і температуру. При цих оцінках вважають 

лімітуючою стадією зростання нанокристалів дифузію в аморфній матриці 

найбільш великого атома (Fe).  

Для спостережуваних нанокристалів максимального розміру (15 нм) і часу 

обробки 3 хв розрахований коефіцієнт дифузії складає D~ -19 210 /см . 

Використовуючи температурну залежність коефіцієнта дифузії [11], можна 

оцінити температуру в смузі зсуву: вона становить (400-450)°С. Це значення 

температури близьке до температури кристалізації сплаву, і при ній можливе 

утворення нанокристалів в аморфній фазі за дифузійним механізмом зародження і 

росту. Цю оцінку слід розглядати як обмеження знизу. Як відомо, час поширення 

смуг зсуву в аморфних зразках малий і не перевищує декількох мілісекунд [56]. 

Якщо враховувати такий час поширення смуг зсуву і вважати, що нанокристали 

ростуть тільки протягом цього часу, то температура смуг перевищить кілька тисяч 

градусів. У той же час спостерігаються зони смуг зсуву, а також смуги зсуву, які 

перериваються і перетинаються, що передбачає багатократність процесу 

утворення смуг. У цьому випадку сумарний час утворення та поширення смуг 

може бути більшим. Але, в будь-якому випадку, він не може перевершувати час 

деформації зразка (180 с), отже, температура в смузі не може бути менше 

наведеного вище значення. Навіть ця величина температури близька до 

температури кристалізації. Ці оцінки справедливі, якщо кристалізація сплаву в 

смугах зсуву обумовлена тільки підвищенням температури в них. 
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З іншого боку, збільшення дифузійної рухливості атомів у смузі деформації 

може бути пов'язано зі зміною структури аморфної фази при деформації, зокрема, 

із збільшенням вільного об'єму. Відомо, що збільшення вільного об'єму 

призводить до прискорення дифузійних процесів. Утворені при деформації смуги 

зсуву є місцями підвищеної концентрації вільного об'єму (густина аморфної фази 

в них може знижуватися на 20%) [57]. Крім того, структуру аморфної фази в смузі 

деформації прийнято характеризувати, як рідкоподібну, розупорядковану і не 

релаксовану [58,59]. Коефіцієнт дифузії в такій рихлій структурі має підвищене 

значення в порівнянні із звичайною аморфної фазою і може бути достатнім для 

утворення нанокристалів по дифузійному механізму.  

Аналогічний підхід до інтерпретації результатів використовували автори 

роботи [51], які пояснили спостережуване ними формування нанокрісталів в смузі 

зсуву, що утворюється при деформуванні вигином аморфного сплаву 90 5 5Al Fe Gd , 

підвищенням концентрації вільного об'єму. Завдяки більш високій концентрації 

вільного об'єму коефіцієнт дифузії в смузі зсуву має підвищене значення. У той 

же час він може бути недостатнім для утворення спостережуваних нанокристалів. 

Але в цьому випадку локальне підвищення температури у смузі зсуву, необхідне 

для відповідного збільшення коефіцієнта дифузії, може бути меншим, ніж 

значення температури, отримане вище без урахування зміни структури. 

Нанокристалізаціі може приводити сукупний вплив підвищення температури і 

зміни структури аморфної фази під дією деформації в смузі зсуву. 

Яскраво виражених смуг зсуву при деформації при температурі 200°C не 

спостерігалось, нанокристали розташовувалися більш-менш однорідно в 

аморфній матриці. Середній розмір нанокристалів був  менший, ніж при 

деформації при кімнатній температурі. Слід зазначити, що при 200°C в сплаві в 

процесі деформації може відбуватися структурна релаксація. Відомо, що при 

структурній релаксації структура смуг зсуву змінюється і стає більш схожою на 

структуру залишеної аморфної фази (навколо смуг зсуву). Багатократне 

повторення циклів формування і релаксації смуг зсуву, а також можлива неповна 
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анігіляція вільного об'єму у разі деформації при підвищеній температурі будуть 

приводити до підвищення загального рівня вільного об'єму в зразку і, отже, до 

підвищення параметрів дифузійного масопереносу, які можуть виявитися 

достатніми для формування нанокристалів, але в той же час є більш низькими, 

ніж у смузі зсуву. У принципі більш рівномірний розподіл кристаллов при 200°C 

наводить на думку про зміну механізму деформації з гетерогенного (у разі 

деформації при кімнатній температурі, коли утворюються смуги зсуву) на 

гомогенний. Гомогенна деформація спостерігається, як відомо, при невисоких 

швидкостях деформації і відносно високих температурах, тобто коли температура 

деформації вище ніж 0.7 gT (де gT  – температура склування). Швидкість 

деформації для спостережуваних ділянок зразка була більше ніж 0,1 -1c . Вони 

були розташовані на відстані 0.3мм від центру зразка, що мав форму диску 

діаметром 3 мм і товщиною 0.24 мм, визначена за формулою  

/ /ld dt r lt  ,  (1.2) 

де   – кут повороту при деформації верхньої поверхні зразка відносно нижньої в 

радіанах, lr  – відстань від центру зразка до досліджуваної області, l  – товщина 

диска, t – час деформації. 

Така оцінка занижує швидкість деформації, оскільки, по-перше, вважається 

пропорційною відстані від центру зразка і при його радіусі r , рівному 1.5мм, 

використовується лише lr = 0,3 мм. В експерименті часто спостерігається 

усереднення деформації по всьому зразку [61,62]. По-друге, в процесі деформації 

товщина зразка зменшувалася від 0.24 до ~ 0.15 мм. Отже, оцінки за формулою (5) 

є заниженими. Тим не менш отримана величина швидкості деформації (0.1 -1c ) 

являє собою велику швидкість деформації. При такій швидкості перехід від 

гетерогенної деформації до гомогенної відбувається при gT T  [63].  У 

досліджуваному сплаві 80 20Fe B  температура склування вище температури 

кристалізації, яка у відповідності з DSC-вимірами складає 420°С при швидкості 

нагріву 20K/хв або 380°С при годинному відпалі. У будь-якому випадку вона 
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суттєво (на кілька сотень градусів) вища використовуваної температури 

деформації. Тому, мабуть, за цих умов основним механізмом деформації є 

гетерогенний механізм. На такий механізм деформації вказують і спостережувані 

в структурі аморфної матриці неоднорідності, схожі на ділянки смуг зсуву 

(рис.1.2). 

 

Рисунок 1.2.  Мікроструктура сплаву Fe80B20, деформованого 
при 200°C. a – світлопольне електронно-
мікроскопічне зображення и електронограма 
(на вставці), b – темнопольне електронно-
мікроскопічне зображення, отримане в 
першому дифракційному кільці [47]. 

Формування при 200°C нанокристалів з дещо меншим середнім розміром, 

ніж при кімнатній температурі, може бути викликано зменшенням коефіцієнта 

дифузії при цій температурі внаслідок структурної релаксації [14]. 

Ще однією важливою особливістю спостережуваного перетворення є зміна 

послідовності виділень фаз, тобто первинна кристалізація (формування α-Fe  

замість одночасного утворення двох фаз), причому, у відповідності з діаграмою 

фазового стану, кількість бориду повинна бути більша (евтектика в цих сплавах 

спостерігається приблизно при 17 ат.% B). 

Аналіз значної кількості публікацій показав, що залишаються відкритими 

питання про механізми впливу зовнішніх факторів на фізичні властивості 

аморфних сплавів, отже є актуальним дослідження поведінки аморфних сплавів 

при різних режимах термічної та механічної обробки.. 
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1 . 4 .  Т е о р і я  г о м о г е н н о г о  з а р о д к о у т в о р е н н я  в  а м о р ф н и х  
с п л а в а х  

Теорія процесу гомогенної нуклеації для однокомпонентних 

переохолоджених рідин створена Гіббсом [15], Фольмером [21], Скріповим [18 ] 

та іншими вченими. Згідно з цією теорією, виникнення мікрообластей нової фази 

є результатом гетерофазноїї флуктуації, що викликає локальну зміну структури в 

мікрооб’ємі. 

При узагальненні теорії на багатокомпонентні системи та, зокрема, на 

бінарні сплави необхідно враховувати не тільки флуктуаційні зміни розташування 

атомів в мікрооб’ємі, але й флуктуаційні зміни концентрації компонентів сплаву, 

що суттєво змінює вираз для роботи утворення зародку [22]. Виникають нові 

наслідки з теорії. Узагальнення теорії на багатокомпонентні сплави виконано в 

роботах [23-26]. 

На відміну від однокомпонентних систем при розрахунку роботи утворення 

зародка в бінарних розчинах необхідно враховувати додаткову роботу,  що 

обумовлена флуктуаційними змінами концентрації компонентів розчину в 

мікрооб'ємі V  V, V – об'єм системи. Цю додаткову роботу можна розрахувати 

через зміни вільної енергії Гіббса G [22].  

Флуктуація концентрації в мікрооб'ємі V  відхиляє систему від 

квазірівноважного стану (переохолоджена рідина, аморфна фаза). Об'єм 

флуктуації ділиться на дві ділянки: з надлишком та недостачею концентрації 

даного компоненту, причому за рахунок флуктуації виконується додатна робота 

для кожної з цих ділянок, тобто 

1 2
A A A     (1.3) 

де 
2 3

1 2

4
4

3

G
A r G, A r

V



   . 

При виконанні цієї роботи система відхиляється від квазірівноважного 

стану на величину вільної енергії G , 
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G    (1.4) 

Розглянемо ділянку флуктуації V бінарного сплаву, що має вигляд сфери. 

Початкова концентрація другого компоненту в сплаві С20. При виникненні 

флуктуації в мікрооб'ємні  V утворюються дві ділянки: внутрішня ділянка 

сферичного об'єму V1 з концентрацією (середньою по об'єму) С21 та зовнішня 

ділянка об'єму V2 з концентрацією (середньою по об'єму) С22. У загальному 

випадку С21 C22. . Враховуючи, що при малих змінах концентрації зміна вільної 

енергії пропорційна зміні концентрації, а зменшення (збільшення) числа атомів в 

об'ємі V1 ї дорівнює збільшенню (зменшенню) числа атомів в об'ємі V2, можна 

вважати, що  

    1 2
G V G V     (1.5) 

В даному наближенні для подальших розрахунків зручно вважати, що V1 

=V2  тобто ( r2/r1 )
3 = 2 [З], де  r1 – радіус внутрішньої ділянки  об'єму V1,  r2 – 

радіус  ділянки  V = V1 + V2 . Враховуючи вищезгадане, вираз (1.5) 

записуються у вигляді: 

        22 20 2 0 21 20 1 0
G G C G C V V G C G C V V

   
           (1.6) 

де G (C2)  концентраційна залежність вільної енергії -фази (переохолоджений 

розплав, аморфна фаза), Vо – молярний об'єм розплаву (аморфної фази). 

Кристалічний зародок -фази утворюється з внутрішньої ділянки сферичного 

об'єму V , тобто  V = V1 . 

Таким чином, мікрооб'єм V, в якому відбувається флуктуація концентрації, 

приблизно вдвічі більший за об'єм кристалічного зародку V, який при цьому 

виникає. Цей факт є суттєвою особливістю процесу кристалізації бінарних 

(багатокомпонентних) систем на відміну від процесу кристалізації 

однокомпонентних переохолоджених рідин. 
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При малих змінах концентрації в першому наближенні вираз (1.5) має 

вигляд 

        21 20 1 0 22 20 1 0
2 2G G C G C V V G C G C V V

   
           (1.7) 

Зважаючи на те, що в ізотермічному процесі роботу А можна виразити через 

зміну вільної енергії G, та врахувати введені наближення і позначення  

G (C22) – G(C20)=G (C21) – G(C20)= G-, роботу утворення зародку Ак,  

враховуючи (1.6) можно записати 

 
3

0

4
2 0

3конц

r
A G G

V
         (1.8) 

де r  радіус зародку кристалічної   -фази. 

В теорії для однокомпонентних рідин робота флуктуації пов'язана з 

утворенням дальнього порядку всередині флуктуаційного об'єму радіуса r. У 

цьому випадку 

 
3

2

0

4
4

3геом

r
A r G

V
        (1.9) 

де G- – зміна молярної вільної енергії Гіббса при переході з - в -фазу;  

σ – поверхневий натяг на межі - та -фаз. Сумуючи (1.8) та (1.9): 

 
3 3

2

0 0

4 4
4 2

3 3

r r
A r G G

V V
               (1.10) 

Функція А (r) в (1.10) має максимум. Таким чином, з умови 0
dr

dA  

визначається стандартним чином робота утворення кристалічного зародку 

критичного радіуса 

  
    

3 2
0

2 2

2 2
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k
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A C

G C G C   


    

  (1.11) 



 
 

36

Для  критичного радіусу кристалічного зародку справедливий вираз 
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G C G C   



  


 
 (1.12) 

Величини G- та  G-  розраховувалися за формулами 

 G-( С2 ) = G (C2) – G( C2) (1.13) 

 G- ( С2 ) = G (C2) – G (C20) 

де G ( С2 ),  G( C2) – концентраційні залежності відносної інтегральної вільної 

енергії в - та -фазах; С20 – початкова концентрація другого компоненту в - 

фазі (переохолоджена рідина, аморфна фаза); С2 – довільна концентрація другого 

компоненту в - в -фазах. 

Частота зародкоутворення має зміст функції розподілу кристалічних 

зародків, що виникають, по концентрації С2, тобто 

  2
2

exp /v k

j
j K A C TC


        (1.14) 

де Кv  кінетичний коефіцієнт; концентрацію виражено в молярних долях. 

В бінарних та багатокомпонентних системах виникають кристалічні зародки 

в деякій ділянці концентрацій другого компоненту у -фазі, тобто, якщо тверда 

фаза  це розчин другого компоненту у першому, то припускається виникнення 

перенасичених твердих розчинів в момент утворення зародків нової фази. 

Частота зародкоутворення по всій ділянці концентрацій другого компоненту 

для  -фази  визначається рівнянням [ 25] 

  
1

2 2
0

J J C dC .
 

   (1.15) 
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Враховуючи, що при кристалізації в бінарній системі утворюється декілька 

стабільних фаз, а також можливе утворення метастабільних фаз, рівняння (1.15) 

узагальнюється у вигляді 

  
1

2 2
0

i i
J J C dC ,    (1.16) 

де і = ,, ,  і т.п. кристалічні фази. У цьому випадку у рівняннях (1.9 – 1.16) 

функції G- замінюються на функцію G-i. 

Сумарна частота зародкоутворення кристалів різного сорту записується у 

вигляді 

 
1

i
i

J J ,




   (1.17) 

де k  кількість стабільних та метастабільних кристалічних фаз, що виникають 

при кристалізації в бінарній системі. 

1 . 5 .  Т е р м о д и н а м і ч н а  т е о р і я   с т а б і л ь н о с т і   а м о р ф н и х  
с п л а в і в  

Металеві аморфні сплави, які отримані методом швидкого гартування із 

розплаву, є стабільними при достатньо високих температурах порядку 

(700800) К, а деякі з них існують в аморфному стані до (10001100) К 

(наприклад, Zn-Zr, Rh-Ta, Ti-Ta). Часто високотемпературну стабільність 

аморфних матеріалів пов’язують із повною відсутністю зародків кристалічної 

фази. Одночасно відомо про існування центрів кристалізації, які є вмороженими в 

аморфну фазу. Розглянемо термодинамічні умови існування центрів кристалізації, 

які є вмороженими в аморфну фазу за високих температур [53-54].  
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Модель аморфної  -фази із центром кристалізації  -фази сферичної форми 

з радіусом 02r , який є вмороженим в аморфну фазу, представлено на рис 1.3. 

Вважається, що під час охолодження матеріалу від pT  до температури, що 

відповідає виникненню пружних властивостей аморфної матриці, зародок 

стабільної  -фази зростає до радіуса  01r  при відсутності надлишкового тиску за 

рахунок пружних напружень на межі зародок–матриця. [69,70] 

При виникненні пружних розтягувальних або стискувальних напружень 

внаслідок різниці молярних об’ємів  -  і   -фаз 0  VV  необхідно, окрім 

тиску P , який зумовлений поверхневим натягом, враховувати також тиск, який 

спричинено цими напруженнями. 

Введемо позначення: P  – тиск в  -фазі на межі з поверхнею поділу   -  і   

 -фаз; P  –  тиск в  -фазі.  

 

  

P  

  

02r  

01r  

P  

 

Рисунок 1.3. Модель вморожених центрів кристалізації в аморфній   -
фазі 

Вважаючи, що деформація на межі поділу  - та  - фаз не перевищує межі 

пружності матеріалів, радіальне напруження  )r(  для сферично симетричної 

задачі запишеться у вигляді [53] 
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2
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E E b
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   (1.18) 
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де E– модуль Юнга;   – коефіцієнт Пуассона; a  та  b  – константи, які 

визначаються з граничних умов задачі. 

Радіальна деформація описується виразом 

 2
( )

b
U r ar

r
  . (1.19) 

У моделі, яка розглядається, розміри  -фази не обмежені, тому з умови 

скінченності величини деформації при r  в  -фазі необхідно в (1.19) 

покласти 0a , тоді 2r

b
)r(U  ; 

 
3

2
( ) ( )

1

E b
P r r

r



 
   

 . (1.20) 

Відповідно для  -фази з умови скінченності )r(U  при  r  випливає 

0b , тобто  

 ar)r(U 

; 

 
a

E
)r()r(P 


 



 
21 . (1.21) 

Із виразу (1.20) та (1.21) маємо )r(PP   , а constP . На межі поділу 

позначимо 0
  P)r(P . Граничні умови випливають з умов механічної рівноваги 

фаз і неперервності середовища:   rr ,     PPP 0 ,  ( r  і r  в умовах рівноваги 

рівні між собою для представленої моделі, тобто 02rrr   ; 
02

2

r
P


 ,)   – 

коефіцієнт поверхневого натягу. 

Враховуючи (1.18 – 1.21) , радіуси r  і r   можна представити у вигляді 

0
0 2

( )
( )

o b
r r U r r

r


  


    ;                     0 0( ) or r U r r ar
       ,  (1.22) 
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де 0
r  – радіус порожнини  -фази до заповнення її  -фазою за умови збереження 

кількості частинок у системі; 0
r  – радіус зародка  - фази в недеформованому 

стані. 

Враховуючи, що 0
r  та 0

r  відрізняються на (12) %, об’єм сферичного 

шару, який обмежено поверхнями з радіусами 0
r  та 0

r  можна записати як 

)rr(r)r()r( 002
02

3030 4
3

4

3

4
  , звідки випливає 
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r r V Vr r
r r

r V
   

 

  
   

  , (1.23) 

де V , V  – молярні об’єми  - і   -фаз відповідно;   VVV .  

Граничні умови (1.21) з урахуванням (1.18), (1.19) і (1.22) матимуть вигляд 
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Враховуючи, що 1
02

0

02
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r

r
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r
, і беручи до уваги (1.23), з рівняння (1.24), 

знаходимо  
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Підставляючи (1.25) в вирази (1.19) і (1.20): 
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Для термодинамічних розрахунків зручно перейти у виразах (1.26) та (1.27) від 

модуля Юнга до коефіцієнта ізотермічної стисливості 
E
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При 0 , рівняння (1.28) та (1.29) мають вигляд 
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. (1.30) 

Формули (1.23), (1.26) – (1.30) отримано для випадку, коли 001 r  (рис.1.3). 

Якщо 001 r , то в даних формулах доданок 
V

V
 необхідно домножити на вираз 

3

02

011 









r

r
, тобто необхідно врахувати, що при рості кристалічного зародка в рідкій 

фазі не виникає тиску за рахунок пружних напружень. З урахуванням цього 

формули (1.30) мають вигляд 
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Умова міжфазної рівноваги для однокомпонентної системи при constT  і 

βα PP  : 

 

0 0
( P ) ( P )

  
 

;  (1.32) 

 


  VP)P( 0
0

0

, 


  VP)P( 0
0

0

, (1.33) 

де 0 , 0  – хімічні потенціали недеформованих  - та   -фаз відповідно. 

З рівнянь (1.32) та (1.33) випливає, що умова термодинамічної рівноваги для 

вморожених центрів кристалізації в аморфній матриці має вигляд 

 
  VPVP 0
00 . (1.34) 

Для розрахунку величини 000    використовують вираз 

 p

p

T

)TT(H 
 0

0

 (1.35) 

де 0H  – ентальпія плавлення; pT  – температура рівноважного фазового 

перетворення рідина – кристал. 

Якщо розглядати процес кристалізації в рідкій  або в твердій фазах і при 

цьому знехтувати тиском, який зумовлений пружними напруженнями, то у 

випадку 0P , 
02

2

r
P


 , рівність (1.34) дає відомий вираз, який використовують 

для визначення критичного радіуса зародка 
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.  (1.36) 

Розглянемо функцію  , яка визначає різницю хімічних потенціалів у  - та  

 -фазах при відхиленні системи від умови термодинамічної рівноваги: 

 0
0   )VPVP(

. (1.37) 
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Якщо 0 , то відбувається перехід від  - до  -фази, тобто стабільні 

зародки розчиняються в метастабільній  -фазі.  

Якщо 0 , то відбувається звичайний перехід  від  - до  -фази.  

Підставляючи в (1.37) 0
P  і P  з (1.31) і 0  з (1.35), маємо 
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. (1.38) 

Якщо прийняти в рівнянні (1.38)  VV , то без урахування тиску, який 

обумовлений пружними напруженнями, дістанемо вираз для різниці хімічних 

потенціалів  - та  -фаз 
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.  (1.39) 

Основну розрахункову формулу для сплаву можна представити у вигляді 
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  iii 000 . (1.40)

 

Умова термодинамічної рівноваги вморожених центрів кристалізації для 

сплавів з і-м компонентом описується рівністю 00  )T(i .  

Із аналізу формули (1.40) випливає, що вона відрізняється від формули 

(1.38) для чистих металів доданком 
0

( )
i

T  замість 
0
( T ) , а також множником 

)VV( ii
   замість множника )VV(   .  

Таким чином, теоретичний аналіз моделі вморожених центрів кристалізації і 

отриманих на її основі рівнянь показує, що врахування тиску, обумовленого 

пружними напруженнями (для Fe 810P Н/м2 при %
V

VV
3

  ), зменшує 
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різницю хімічних потенціалів між аморфною та кристалічною фазами як в чистих 

металах, так і в сплавах. [53,54].  

Для сплавів евтектичного типу різниця хімічних потенціалів між аморфною 

фазою і кристалічними зародками додатково зменшується, причому найбільш 

суттєво за великих від’ємних ентальпій утворення сплаву, і сягає мінімального 

значення поблизу евтектичної концентрації. Малі величини )T(i  для сплавів 

сприяють отриманню вморожених центрів кристалізації малого радіуса при 

практично досяжних  швидкостей гартування, що зумовлює можливість існування 

високотемпературних аморфних сплавів. У таких сплавах має спостерігатися 

область від 0T  до 0T  , де може відбуватися процес переходу кристалічних зародків 

до аморфного стану. За температур нижчих від 0T , внаслідок малих значень 

)T(i , процес росту кристалічної фази суттєво гальмується, що може бути 

причиною експериментально спостережених змін фізичних властивостей 

аморфних сплавів при низькотемпературному відпалі.  

Теоретичні оцінки показують, що внесок пружних напружень у зміну 

різниці хімічних потенціалів між аморфною і   кристалічною фазами  є суттєвим. 

Це дає змогу  стверджувати, що поява метастабільних фаз при  кристалізації 

аморфних сплавів пов’язана з високим тиском, зумовленим пружними 

напруженнями і поверхневим натягом всередині кристалічного зародка. 

Аналіз значної кількості наукових публікацій [ 107-119] показав, що на 

даному етапі висновки термодинамічної теорії високотемпературної стабільності 

аморфних сплавів  ще не отримали експериментального підтвердження, та не 

розроблено шляхи їх практичного використання, що і дало підставу для 

формулювання теми та мети даного дисертаційного дослідження. 
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РОЗДІЛ II МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ 

2 . 1 .  М е т о д и к а  д и л а т о м е т р и ч н и х  д о с л і д ж е н ь  

Молярний об’єм більшості сплавів в аморфному та кристалічному станах 

відрізняється на (1-3)%. Таким чином, можна дослідити процес кристалізації 

аморфного сплаву, фіксуючи зміну довжини зразка та перераховуючи її в об’ємні 

зміни.  

При нагріванні аморфного сплаву його об’єм монотонно зростає. Коли 

температура досягає певного значення (температури кристалізації) відбувається 

перехід аморфного сплаву в кристалічний стан. Цей процес супроводжується 

різким зменшенням об’єму. Процес охолодження сплаву характеризується 

лінійною залежністю відносної зміни об’єму від температури. Сплав в аморфному 

та кристалічному станах має різні коефіцієнти термічного розширення (КТР).  

Методика дилатометричних досліджень полягає в наступному [55]: на 

матеріал з відомим коефіцієнтом термічного розширення (титановий станок αс = 

(8.9±0.2)·10-6 град-1) закріплюється відрізок фольги та задається прогин. 

Вимірювання довжини досліджуваної фольги в процесі нагрівання неперервно 

фіксується по зміні стріли прогину, що викликана розширенням фольги відносно 

станка. 

Блок-схема установки для проведення дилатометричних досліджень, а 

також схема кріплення аморфної фольги у вигляді ланцюгової лінії до станка 

представлено на рис.2.1.  

Для ланцюгової лінії справедливий вираз: 

 

01
x x

S ash( ), ch( )
a a a


  

 (2.1) 

де S – половина довжини ланцюгової лінії, λ0 – величина стріли прогину, х – 

поточна координата, а – параметр ланцюгової лінії. 
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Розкладаючи (2.1) в ряд Тейлора (за малими  λ0) і обмежуючись членом, 

який містить третю ступінь змінної, отримаємо  

 

2 2

0
2 2

1 1
6 2

x x
S x ,

aa a


    

 (2.2) 

звідки отримаємо   

 x
xS

3

2 2
0

. (2.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. а  Схема кріплення аморфної фольги (1) до станка (2) з 

відомим КТР; б  блок-схема установки для дослідження 
температурної залежності відносної зміни об’єму аморфних 
сплавів. ( ВРТ-3 – високоточний  регулятор температур; 

 В7-21  вольтметр універсальний; О  оптична система, за 
допомогою якої проводились спостереження за зміною 
стріли прогіну) 

 

Таким чином, якщо ввести позначення 2х = L0 – повна довжина лінії, що 

стягує ланцюгову, 2S = L – повна довжина ланцюгової лінії, то (2.3) матиме 

вигляд: 
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В процесі нагрівання L та L0 змінюються, в результаті змінюється стріла 

прогину і приймає значення λп : 

 0

2

0
3

8

L
LL n'' 


. (2.5) 

Віднімаючи почленно (2.4) від (2.5), після арифметичних перетворень 
отримаємо: 
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, (2.6) 

де ф)L

L
(


 – відносне подовження фольги, с)L

L
(


 – відносне подовження станка. 

Для відносного подовження станка Т)
L

L
( сс 


. 

Враховуючи, що для ізотропних тіл )
L

L
(

V

V 



3 , зміну довжини фольги 

можна перерахувати в відносні зміни об’єму.  

Залежність об'ємної долі фази, що закристалізовувалася, від температури і 

часу ізотермічного відпалу розраховується на основі експериментальних 

досліджень відносних змін об'єму. Об'ємна доля фази, що закристалізовувалася, 

розраховується за формулою 

 m

k

)V/V(

)V/V(
)t(X





, (2.7) 

де k)V/V(   – відносна зміна об'єму аморфного сплаву при кристалізації в 

процесі неперервного нагріву при фіксованій температурі T  або в процесі 

ізотермічного відпалу при температурі T  за час t ; m)V/V(   – відносна зміна 

об'єму аморфного сплаву при повній кристалізації сплаву при даній температурі. 

Величину стріли прогіну λ вимірювали з точністю ±10-6м, l0 та λ0 становили 

35-45 мм та приблизно 1 мм, відповідно. Чутливість методу при визначенні  L
L  

складала приблизно 10-6. Високоточний регулятор температури ВРТ-3, дозволяє 
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проводити нагрів зразків з різною швидкістю, а також підтримувати температуру 

при ізотермічному відпалі з точністю до 0,50С. 

Чисельні оцінки показали, що систематична відносна похибка не 

перевищувала 1 %. 

2 . 2 .  М е т о д и к а  в и м і р ю в а н н я  м і к р о т в е р д о с т і  

В якості параметра порівняння пружних властивостей аморфних сплавів у 

вихідному стані та після проведеної обробки було використано значення 

мікротвердості Н.   

Для низки аморфних сплавів у вихідному аморфному стані та після 

проведеної обробки було проведено вимірювання мікротвердості за Віккерсом на 

приладі ПМТ-3. Метод вимірювання мікротвердості ґрунтується на вимірі 

лінійної величини діагоналі відбитка, що утворюється при втискуванні алмазної 

пірамідки в досліджуваний матеріал під певним навантаженням. Прилад дозволяє 

вимірювати мікротвердість при втискуванні алмазної пірамідки з квадратною 

основою та кутом при вершині 1360 між протилежними гранями з прикладенням 

навантажень (2-200) г. В результаті вимірювань визначається довжина діагоналі 

отриманого відбитка за допомогою окуляр-мікрометра. При вимірюванні 

мікротвердості об’єм, що деформується втисканням, має бути меншим за об’єм 

зерна, що вимірюється. Тривалість витримки під навантаженням складає 10 с. 

Число твердості (за Віккерсом) розраховувалась за формулою: 

 







22

1854

мм

кГс

d

P
H , (2.8) 

де P – навантаження в 2мм

кГс
, d – довжина діагоналі відбитка в мікронах. 

При вимірах мікротвердості враховувалась можливість розкиду значень 

мікротвердості внаслідок впливу сусідніх структурних складових з іншою 

мікротвердістю, виміри проводились 10 разів в однакових умовах, навантаження 

складало 200 г, повторні виміри проводились в новому місті структурної 

складової. 
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2 . 3 .  М е т о д и к а  м е х а н і ч н о ї  о б р о б к и  а м о р ф н и х  с п л а в і в  

Обробка тиском зразків аморфних сплавів проводилась за допомогою 

гідравлічного пресу. Робота гідравлічного пресу здійснюється наступним чином. 

Стіл з монтажною плитою встановлюється на необхідній висоті. Зразок 

встановлюється на монтажну плиту під пуансоном. Пуансон – це робоча частина 

(металевий стержень) пресу, що безпосередньо тисне на матеріал, який 

обробляють або досліджують. Перепускний гвинт закручується до упора. Пуансон 

приводиться до руху за допомогою ручки гідроприводу. Для повернення пуансона 

в початкове положення після пресування відкручують перепускний гвинт. Зразок 

аморфного сплаву розміщується між пластинами металу (з відомою площею S ) та 

встановлюється на монтажній плиті під пуансоном. Згідно до техпаспорту 

приладу, максимальна сила, що створюється при тиску, складає F 105 Н. За 

відомими даними F  та S  для кожного зразка розраховується тиск 
S

F
P   (Па). 

2 . 4 . Е л е к т р о н н а  м і к р о с к о п і я   

Електронна мікроскопія має високий ступінь локальності, що дає 

можливість досліджувати аморфні сплави, що містять малу об'ємну частку 

кристалічної фази [66]. Використання різних режимів роботи електроног 

мікроскопа (світло- і темнопольних зображень) дозволяє досліджувати різні 

структурні особливості аморфних і кристалічних матеріалів [67,68]. 

Для дослідження зразків використовувався метод темнопольних зображень. 

Темнопольне зображення отримувались, зміщенням апертурної діафрагми так, 

щоб зображення формувалося не первинним пучком, а дифрагованим променем. 

У цьому випадку темнопольні зображення безпосередньо вказують на області, які 

беруть участь у створенні дифрагованого променя. 

Вплив сферичної аберації можна значно зменшити, нахиливши 

освітлювальну систему мікроскопа так, щоб вибраний дифрагований пучок 

проходив вздовж оптичної осі об’єктива. Це роблять за допомогою магнітного 

поля. Спеціальна система електромагнітів створює поле, яке відхиляє 
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електронний пучок відносно зразка на бажаний кут. Величину і напрям нахилу 

задають, спостерігаючи на екрані електронограму зразка. 

Для отримання максимальної роздільної здатності освітлювальну систему 

мікроскопа юстують окремо для кожного дифрагованого пучка, в околі якого 

утворюється темнопольне зображення. Це пов’язано з тим, що внаслідок 

сферичної аберації роздільна здатність кожного зображення помітно залежить від 

кута нахилу пучка, що формує зображення, до осі об’єктива. 

Темнопольні зображення з високою роздільною здатністю доцільно 

використовувати для вивчення та вимірювання полів деформації у матриці 

навколо когерентних виділень. Під час таких досліджень знак поля деформації 

визначають з більшою певністю,ніж для світлопольного зображення.  

Результати електронно-мікроскопічних досліджень були використані при 

оцінки частоти зародкоутворення І та швидкості росту кристала U в аморфних 

сплавах. Дана методика описана [66, 67, 68] і полягає в наступному. В аморфному 

сплаві після ізотермічного відпалу  при певній температурі, за допомогою 

електронної мікроскопії проводився підрахунок кількості кристалів які 

зародилися в зразках. При цьому, якщо позначити кількість кристалів на одиницю 

площі фольги , що досліджувалась, то кількість кристалів в одиниці об'єму Nv 

можна розрахувати як : 

 Nv=Na/(t+D), (2.9) 

де t – товщина фольги, D – середній розмір кристалів. Таким чином, вивчаючи 

зміну кількості кристалів в аморфних сплавах в залежності від часу ізотермічного 

відпалу, можно оцінити і швидкість зародкоутворення.  При цьому об’ємну 

частку кристалічної фзи в аморфних сплавах можно оцінити за формулою : 

 fv=fa/(1+(3t/3D) (2.10) 

де fa – частка кристалів на одиницю об’єму.  

Електронно-мікроскопічне дослідження проводилось на електронном 

мікроскопі JEMM-100.  
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РОЗДІЛ III  ПРОЦЕСИ ФАЗОУТВОРЕННЯ В БІНАРНИХ І 
БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ АМОРФНИХ СПЛАВАХ. 

3 . 1 .  Т е о р е т и ч н и й  т а  е к с п е р и м е н т а л ь н и й  а н а л і з  п р о ц е с і в  
ф а з о у т в о р е н н я  в  б і н а р н и х  с п л а в а х  с и с т е м и  F е - B  

Бінарні аморфні сплави є зручними модельними об’єктами для дослідження 

властивостей невпорядкованих систем в конденсованому стані. Проаналізуємо 

поведінку базового сплаву в процесі неперервного нагрівання та охолодження 

За об’єкт досліджень обрано бінарний сплав Fe80B20, оскільки система Fe-В 

є базовою для створення на її основі складнолегованих багатокомпонентних 

сплавів, які знаходять широке застосування в техніці. Для бінарного сплаву 

Fe80B20 досліджено процеси фазоутворення в процесі неперервного нагрівання 

методами високочутливої дилатометрії та проведено теоретичний розрахунок 

характеристик процесу кристалізації. 

Результати аналізувались в рамках теорії гомогенної кристалізації. 

Важливою характеристикою процесу кристалізації аморфних сплавів є об’ємна 

частка кристалічної фази Х(t) в заданий момент часу. Для однокомпонентних 

систем часова залежність об’ємної частки кристалічної фази описується 

рівняннями  
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де k  – кількість кристалічних фаз; iU  – лінійна швидкість росту кристалів і-ої 

фази; iJ0  – початкова частота зародкоутворення, що відповідає 
1

0
k

i
i

X


 ; 0it  – час 

початку кристалізації і-ой фази.  

Частота зародкоутворення для бінарних систем '
iJ  має сенс функції 

розподілу кристалічних зародків, що виникають, за певних значеннь концентрації, 

тобто 
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     (3.3) 

де 2( )G c  та 2( )iG c  – концентраційні залежності відносної інтегральної вільної 

енергії в аморфній ( ) та кристалічній ( i ) фазах; 20c  – початкова концентрація 

другого компонента в  -фазі ; 2c  – довільна концентрація другого компонента в 

 - та i -фазах,   – поверхневий натяг на межі двох фаз, V  – молярний об’єм, N  – 

число атомів в одиниці об’єму; a  – атомний діаметр, D  – коефіцієнт дифузії. 

Лінійна швидкість росту кристалів у випадку бінарних сплавів описується 
рівнянням 

 

1 exp .
i
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U
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      (3.4) 

Зауважимо, що рівняння (3.2) розв’язується методами чисельного 

інтегрування, звідки визначаються усі значення )(tX i  для системи. Очевидно, що 
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Розрахунки кінетики низькотемпературної кристалізації показали, що 

процес кристалізації сплавів та Fe85B15 проходить в декілька стадій у відповідності 

до діаграми стану бінарної системи Fe-B. 

Результати теоретичного розрахунку кінетики низькотемпературної 

кристалізації в сплаві Fe85B15 представленні на рисунку 3.1. З аналізу даних 

можемо зробити висновок, що спочатку кристалізується -фаза (розчин бору в 

залізі) і при цьому зростає концентрація бору в аморфній матриці, через деякий 

час починається кристалізація -фази (Fe3B). 

 

Рисунок 3.1. Результати теоретичного розрахунку кінетики 
низькотемпературної кристалізації в сплаві Fe85B15: 1 – )T(X  ; 2 – 

)T(X  ; 3  –  TX . 

Теоретичні криві температурної залежності об’ємної частки кристалічної 

фази  X T  характеризуються наявністю перегибу функції, яка свідчить про 

двостадійність процесу кристалізації. 

Кількісний аналіз об’ємних ефектів фазових перетворень проводився за 

допомогою дилатометричного методу.  
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На рис. 3.2 зображена теоретично розрахована в рамках теорії гомогенної 

нуклеації бінарних систем, ТЧП-діаграма (температура-час-перетворення) для 

бінарного сплаву Fe80B20, яка пояснює закономірність утворення і кристалізації 

аморфного сплава. Для побудови ТЧП  діаграми розраховувались вирази (3.2-

3.4) в залежності від швидкості загартування 3p
T TdT

dt t


 . При цьому знаходили 

таке значення 
dT

dt
, при якому в області Т  0,75Тр (при цій температурі, згідно 

теорії гомогенної кристалізації, добуток функцій    3
J T U T  має максимальне 

значення) максимальне значення об’ємної частки кристалічної фази Х було менш 

значення Х=10-6 (загально прийнята умова аморфності сплава). 

 

 
Рисунок. 3.2. ТЧП-діаграма для бінарного сплаву Fe80B20 (1); гартування зі 

швидкістю /dT dt =105К/с з отриманням аморфного стану (2); 
нагрівання зі швидкістю /dT dt =10 К/хв = 0,17 К/с (3); 
нагрівання зі швидкістю /dT dt = 2 К/хв = 0,03 К/с (4)  

Наведена ТЧП-діаграма ілюструє незалежність температури початку 

інтенсивної кристалізації, яка визначається початком кристалізації фази, від 
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відхилення величини середньої швидкості нагрівання аморфного сплаву від 

оптимальної в бік зменшення, при зменшенні швидкості нагрівання нижче 

значення 10dT / dt K / хв  температура початку інтенсивної кристалалізації  не 

змінюється, що є наслідком  наявністью «полички» в певній області температури 

Т0,5Тр діаграми, де  J T  та  U T  прямує до нуля. При цьому відбувається 

процес структурної релаксації (встановлення рівноважного топологічного і 

хімічного ближнього порядку, вивільнення надлишкового вільного об’єму, 

релаксація пружних напружень). Після проходження цього процесу система 

приходить в рівноважний низькоенергетичний стан, після цього температура 

початку інтенсивної кристалізації перестає залежати від швидкості нагрівання 

зразку. Як видно, що при нагріванні як зі середньою швидкістю /dT dt = 10 К/хв, 

так і зі швидкістю /dT dt = 2 К/хв. температура початку інтенсивної кристалізації 

не змінюється в межах похибки (5К) вимірювання температури. Цей результат 

підтверджений експериментальними даними, приведеними на рис 3.3 

 

Рисунок 3.3. Температурна залежність відносної зміни об’єму ∆V/V(T) 
аморфного сплаву Fe80B20 

крива 1 – при неперервному нагріванні зі швидкістю 
/dT dt =10 К/хв=0,17 К/с  

крива 2 – при неперервному нагріванні зі швидкістю  
/dT dt = 2 К/хв = 0,03 К/с  
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На рис. 3.3 наведено температурні залежності відносної зміни об’єму 

∆V/V(T) при неперервному нагріванні та охолодженні аморфного сплаву Fe80B20, 

отримані при різних швидкостях нагрівання. На рис. 3.4. наведено результат 

розрахунку температурної залежності об’ємної частки кристалічної фази  TX  за 

даними дилатометричних досліджень для сплаву Fe80B20.  
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Рисунок 3.4.  Температурна залежність частки кристалічної фази  TX  для 

сплаву Fe80B20 (експериментальні дані отримано з 
дилатометричних досліджень) 

 

На експериментальній залежності  TX  (рис. 3.4) спостерігається перегіб 

функції аналогічний тому, що є на розрахунковій кривій  TX  (рис.3.1), який 

свідчить про двостадійність процесу кристалізації. Порівняння рис. 3.4 та рис. 3.1 

показує, що в цілому теорія задовільно описує експериментально одержані 

температурні залежності об’ємної частки кристалічної фази  TX , окрім того 

дозволяє відстежувати появу та ріст окремих фаз в залежності від зміни 

температури. 
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Слід також зазначити, що побудована в рамках теорії гомогенної 

кристалізації для бінарних систем діаграма ТЧП  для системи Fe80B20 дає повну 

кількісну інформацію щодо всіх можливих перетворень в бінарних системах: при 

незначних переохолодженнях рідини на Т =5ºC нижче лінії фазової рівноваги і 

відповідно нульової швидкості охолодження відбувається фазове перетворення І 

роду і наступна гетерогенна кристалізація; при збільшенні швидкості 

охолодження рідкої фази до величин 
.

Т =(100200)К/с величина переохолодження 

досягає значень Т=(200300)К, без переходу в кристалічний стан; при швидкостях 

швидкого загартування 105 К/с та више з´являється можливість переходу 

переохолодженної рідини в аморфний стан, оминаючи область температур 

(0,70,8)Тпл, де згідно теорії гомогенноїї нуклеації найбільша імовірність 

зародження кристалічних зародків флуктуаційним шляхом; діаграма ТЧП дає 

можливість вибору оптимальної швидкості неперервного нагріву аморфного 

сплаву для переходу його в кристалічний стан з визначеною температурою 

початку інтенсивної кристалізації з похибкою 5 K. 

3 . 2 .  В и з н а ч е н н я  т е м п е р а т у р н о г о  т а  ч а с о в о г о  і н т е р в а л у  
с т а б і л ь н о с т і  с т р у к т у р и  т а  в л а с т и в о с т е й  р я д у  б і н а р н и х  і  
б а г а т о к о м п о н е н т н и х  а м о р ф н и х  с п л а в і в  н а  о с н о в і  с и с т е м и  F е - B  

Розглянемо вплив легування на термічну стабільність бінарних, 

трикомпонентних та багатокомпонентних сплавів.  

За допомогою високочутливої дилатометрії [55] досліджувалась зміна 

відносного об’єму /V V  при неперервному нагріванні та охолодженні в 

аморфних фольгах (товщина 30-40мкм) базовим для яких є бінарний аморфний 

сплав складу Fe100-xB12…16, Х=12….16ат.%В+, i
i

X  де i
i

X - сума концентрації 

легуючих елементів в досліджуваному сплаві. 

Для багатокомпонентних сплавів кристалічні фази, що можуть утворитися, 

складні для розрахунку, тому розрахунки загальної об’ємної частки кристалічної 

фази були зроблені на основі експериментальних даних. Трикомпонентні та 
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багатокомпонентні сплави отримувались додаванням до базового бінарного 

сплаву системи Fe-B модифікуючих домішок, таких як  Si, Nb, Mo, Ni.  

Проаналізуємо, як впливають легуючи домішки на термічну стабільність та на 

температуру повної кристалізації бінарних, трикомпонентних та 

багатокомпонентних сплавів при неперервному нагріванні та ізотермічному 

відпалі.  

 

Таблиця 3. 1. Склад аморфних сплавів, які досліджувались.  

Склад аморфного сплаву 

Базові сплави Багатокомпонентні сплави 

Fe75B25 Fe70Mo10Si6B14 

Fe80B20 Fe77B12Si5Ni2Mo2Nb2 

Fe76B24 Fe78B12Si6Ni1Nb1Mn2 

Fe83B17 Fe74B14Si2Nb2Co2Ni4Mo2 

Fe85B15 Fe78B14Si2Nb0,5Mo4,5Ni1 

Fe80B14Si6 Fe76,5B14Si2Nb0,5Mo3Ni4 

Fe82B12Si6 Fe73B14Si2Nb0,5Mo4,5Mn2Ni4 

 Fe73B12Si6Nb2Mo2Mn2 Ni1Co2 

 Fe76B12Si6Ni1Mo2Mn2Nb1 

 Fe75B12Si6Ni1Mo2Nb2 

 

 

На 3.5 представленні експериментальні результати досліджень відносної 

зміни об’єму V / V(T )  при неперервному нагріванні та охолодженні а на рис. 
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3.6. результати розрахунку об’ємної частки кристалічної фази від температури 

бінарного сплаву Fe75B25, трикомпонентного сплаву Fe80B14Si6 та 

багатокомпонентного сплаву Fe74B14Si2Nb2Co2Ni4Mo2 .  

 

Рисунок 3.5. Температурна залежність відносної зміни об’єму V / V(T )  при 

неперервному нагріванні та охолодженні бінарного аморфного 
сплаву Fe85B15 (1), трикомпонентного сплаву Fe80B14Si6 (2) та 
багатокомпонентного сплаву Fe74B14Si2Nb2Co2Ni4Mo2 (3) 

З порівняння кривих, наведених на рис.3.5, температура початку 

інтенсивної кристалізації kT  для бінарного сплаву Fe85B15 складає 730 K, для 

трикомпонентного сплаву  Fe80B14Si6 – 770 K, а  для багатокомпонентного сплаву  

Fe74B14Si2Nb2Co2Ni4Mo2 – 830 K. Таким чином, додавання до базового бінарного 

сплаву третього компонента (Si) збільшує інтервал термічної стабільності 

аморфного сплаву на 40 K. Легування трикомпонентного сплаву Fe-B-Si 

високотемпературними домішками малої концентрації Nb, Mo, Mn, Nі, Co 

збільшує інтервал термічної стабільності системи ще на 60K.  
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Рисунок 3.6. Залежність об’ємної частки кристалічної фази Х(Т) для аморфних 

сплавів. 

На рисунку 3.7 – 3.8 представленні експериментальні результати досліджень 

відносної зміни об’єму V / V(T )  при неперервному нагріванні та охолодженні 

для аморфних сплавів Fe76,5B14Si2Ni2Mo2Co2Nb0,5Ni1, Fe74B14Si2Nb2Co2Ni4Mo2,   

 
Рисунок 3.7 Температурна залежність відносної зміни об’єму аморфного 

сплаву Fe76,5B14Si2Ni2Mo2Co2Nb0,5Ni1 при неперервному 

нагріванні та охолодженні   
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Рисунок 3.8 Температурна залежність відносної зміни об’єму аморфного 

сплаву Fe74B14Si2Nb2Co2Ni4Mo2 при неперервному нагріванні та 

охолодженні   

З аналізу наведених рисунків можна зробити висновки аналогічні тим, що 

були зроблені для попередніх сплавів, тобто для всіх цих сплавів характерні: 

збільшення температурного інтервалу термічної стабільності та зростання 

температури повної кристалізації  

В таблиці 3.2 представлено узагальнені дані по температурам початку 

інтенсивної кристалізації для бінарних та  багатокомпонентних аморфних сплавів.  

Таблиця 3.2. Температури початку інтенсивної кристалізації для аморфних сплавів 

Бінарні сплави kT , K Трикомпонентні сплави kT , K 
Fe75B25 670 Fe80B14Si6 770 

Fe80B20 690 Fe82B16Si6 770 

Fe76B24 710 Fe50B30Ni20 790 

Fe83B17 725   

Fe85B15 730   

Багатокомпонентні сплави kT , K Багатокомпонентні сплави kT , K 

Fe70Mo10Si6B14 820 Fe78B14Si2Nb0,5Mo4,5Ni1 830 

Fe77B12Si5Ni2Mo2Nb2 820 Fe76,5B14Si2Nb0,5Mo3Ni4 830 

Fe78B12Si6Ni1Nb1Mn2 820 Fe73B14Si2Nb0,5Mo4,5Mn2Ni4 870 

Fe74B14Si2Nb2Co2Ni4Mo2 830 Fe73B12Si6Nb2Mo42Mn2 Ni1Co2 870 

Fe76B12Si6Ni1Mo2Mn2Nb1 880 Fe76B12Si6Ni1Mo2Mn2Nb1 900 
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Внесок високотемпературних легуючих елементів в «базові системи» 

підвищує температурний інтервал термічної стабільності на (100-200)K а 

температуру повної кристалізації на 100K в порівнянні з базовими. Це можливо 

пояснити наступним чином: за рахунок можливості легуючих домішок 

утворювати з Fe та В хімічні сполуки, порушується стехіометричний склад 

домінуючих фаз для FeB, тобто фази, -фаза; ці хімічні з’єднання виступають 

як комплекси, які значно зменшують коефіцієнт дифузії Fe та В. Тим самим 

гальмують процес росту домінуючих фаз, це є причиною зсуву Т повної 

кристалізації в бік збільшення [71-76] 

3 . 3 .  В п л и в  т р и в а л о ї  в и т р и м к и  н а  т е м п е р а т у р н о - ч а с о в у  
с т а б і л ь н і с т ь  б і н а р н и х  і  б а г а т о к о м п о н е н т н и х  а м о р ф н и х  
с п л а в і в .  

Також важливим напрямком вивчення аморфних сплавів є дослідження змін 

структури ті фізичних властивостей, що відбуваються в процесі старіння 

аморфних сплавів. Під старінням сплаву розуміють зміну з часом його фізичних 

властивостей після тривалої витримки при кімнатній температурі.  

Постановка задачі випливає з теорії термодинамічної стабільності 

аморфних сплавів , відповідно до якої зовнішні впливи (ізотермічний відпал або 

тривала витримка при кімнатній температурі) можуть приводити до істотного 

зсуву фазової рівноваги в гетерогенній системі: аморфна матриця – вморожені 

центри кристалізації.  

Температурні залежності відносної зміни об’єму )(/ TVV  аморфного 

сплаву Fe76B12Si6Ni1Mo2Mn2Nb1  до і після тривалої витримки представлено на 

рис. 3.9. Для даного сплаву також є характерним збільшення температури повної 

кристалізації на 400С після витримки при кімнатній температурі протягом 6 років. 
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Рисунок 3.9 - Температурна залежність відносної зміни об’єму 
аморфного сплаву Fe76B12Si6Ni1Mo2Mn2Nb1  

Для сплаву Fe78B12Si6Ni1Nb1Mn2 (рис. 3.10) отримано аналогічні результати: 

для нього зафіксовано збільшення температури повної кристалізації на 200С після 

витримки на протязі 6 років при кімнатній температурі. 

Збільшення температури повної кристалізації свідчить про збільшення 

термічної стабільності досліджених аморфних сплавів. 

Для зразків аморфних сплавів Fe80B20 були також проведені експерименти 

по ізотермічній витримці при 200С впродовж 6 років. Порівняння температури 

кристалізації вихідного зразка до і після тривалої витримки показало, що вона 

знижується з 4200С до 4000С, тобто на 200С. 
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Рисунок 3.10  Температурна залежність відносної зміни об’єму 
аморфного сплаву  

Таблица.3.3 Температури початку інтенсивної кристалізації для початкових 

та витриманих сплавів  

Склад аморфного сплава 
kT , 0С 

початковий 

c
kT , 0С 

після 

ізотермічного 

відпалу 

t , 

роки 

|| k
c

k TTT  ,  
0С 

Бинарные сплавы 

Fe85B15 460 420 8 40 

Fe80B20 420 400 6 20 

Fe83B17 460 400 13 60 

Многокомпонентные сплавы 

Fe70 Мo10 Si6B14 540 600 9 60 

Fe78 B12 Si6 Ni1Mo2Nb2 550 590 9 40 

Fe74B14Si2Ni2Со2Nі04Mo2 560 610 9 50 

Fe76B12Si6Ni1Mo2 Mn2Nb1 580 620 6 40 

Fe77B12Si5Ni2Mo2Nb2 550 600 5 50 

Fe77,5B14Si2Mo3Mn2Nb0,5 Ni1 540 580 7 40 

Fe78B14Si2Nb0,5Mo4,5Ni1 560 610 7 50 
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Електронно-мікроскопічні дослідження структури вихідних і витриманих 

зразків (рис. 3.11.) показали, що в останніх «вморожені» центри кристалізації, 

мають середні розміри порядку (50÷100)нм, тоді як в початкових середні розміри 

кристалічних зародків не перевищували (5÷10)нм. Таким чином, за рахунок 

процесу дифузії в зразках, витриманих впродовж 6, років середній діаметр 

кристалічних зародків виріс в 10 разів. Ці дані дозволяють зробити оцінку  

коефіцієнта дифузії і енергії активації дифузії в даних сплавах 

. 

Рисунок 3.11 - Електронограми та темнопольні зображення для  
сплаву Fe80B20 в початковому стані (a), після 
витримки протягом 6 років (T=200C, P=1атм.) (б) 

 

Оскільки нанокристали утворюються при дифузійному перерозподілі 

компонентів, то їх розмір можна описати співвідношенням Зенера: 

 ( )R Dt   (3.5) 

де R  –  розмір кристалу. 
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Отже, для сплаву Fe80B20 коефіцієнт дифузії D  розрахований за 

результатами електронно-мікроскопічних досліджень дорівнює 1,13·10-23м2/с.  

Тепер оцінимо коефіцієнт дифузії для багатокомпонентних сплавів, 

застосувавши емпіричне співвідношення  

 )/exp(0 RTAТDD k , (3.6) 

де kT – температура кристалізації аморфного сплаву. 

Таким чином )/exp( 2112 kk TTDD  , де 1D =1,13·10-23 м2/с – коефіцієнт 

дифузії для бінарного сплаву Fe80B20,  6731 kT К – температура кристалізації 

бінарного сплаву Fe80B20, 8832 kT К – температура кристалізації 

багатокомпонентних сплавів. Розрахунок показує, що коефіцієнт дифузії 

багатокомпонентних сплавів дорівнює D =0,35·10-23м2/с, тобто втричі нижчий ніж 

для бінарного сплаву. 

Отже, в багатокомпонентних аморфних сплавах наявність 

високотемпературних легуючих домішок (Nb та Mo) уповільнює процес дифузії,  

що призводить до блокування росту нанокристалів, таким чином утворюється 

більш стабільна структура з меншим розміром нанокристалів. 

Проведені дослідження дозволяють зробити висновок про те, що тривала 

витримка бінарних аморфних сплавів при нормальних зовнішніх умовах 

призводить до зниження термічної стабільності аморфних сплавів. Це є наслідком 

значної перебудови структури аморфних сплавів, яка полягає в розшаруванні 

аморфної матриці, збільшенню середніх розмірів вморожених центрів 

кристалізації, що і призводить до зменшення термічної стабільності аморфних 

сплавів.  
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ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ III 

За допомогою рівнянь гомогенної нуклеації бінарних систем розраховано 

температурну залежність об’ємної частки кристалічної фази для сплаву Fe80B20; 

результати теоретичних розрахунків задовільно узгоджуються з 

експериментальними даними, отриманими за допомогою високочутливої 

дилатометрії. 

Вперше теоретично розрахована ТЧП-діаграма (температура-час-

перетворення) для бінарного сплаву Fe80B20, аналіз якої дозволил встановити 

наступні результати: необхідна швидкість загартування з рідкої фази для 

отримання сплаву в аморфному стані дорівнює 105К/с, що співпадає з 

експериментально спостережувальною величиною; зменшення швидкості  

неперервного нагрівання аморфного сплава до досягнення температури початку 

інтенсивної кристалізації від 10 К/хв до 2 К/хв  у 5 разів не змінює величину цієї 

температури, цей результат підтверджується експериментально.  

Показано, що процес кристалізації сплаву Fe80B20 є двостадійним у 

відповідності до діаграми стану бінарної системи Fe-B: спочатку кристалізується 

-фаза (розчин бору в залізі), через деякий час починається кристалізація -фази 

(хімічна сполука Fe3B). 

Встановлено, що легування бінарних аморфних систем 

високотемпературними домішками малої концентрації (Si, Nb, Mo, Mn, Nі, Co) 

дозволяє розширити температурний інтервал термічної стабільності сплавів на 

(100-200)0K, що пояснюється утворенням сполук заліза з домішками у вигляді 

дрібнодисперсних кристалів, які гальмують процес дифузії.  
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РОЗДІЛ IV. ВПЛИВ ЗОВНІШНІХ ФАКТОРІВ НА ПІДВИЩЕННЯ 
ТЕМПЕРАТУРНО-ЧАСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БІНАРНИХ І 

БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СПЛАВАХ. 

4 . 1 .  В п л и в  т е р м о ц и к л у в а н н я ,  і з о т е р м і ч н о г о  в і д п а л у ,  
к р і о о б р о б к и  н а  т е р м і ч н у  с т а б і л ь н і с т ь  а м о р ф н и х  с п л а в і в  т а  н а  
м о ж л и в і с т ь  п е р е х о д у  в  н а н о к р и с т а л і ч н и й  с т а н .  

Аморфні сплави є гетерогенними системами, які знаходяться в 

метастабільному стані, тому їх властивості істотно залежать від впливу зовнішніх 

умов (температура, тиск, час ізотермічної витримки), особливо в області фазових 

переходів. В щойно отриманих аморфних зразках завжди присутні вморожені 

центри кристалізації, при цьому об’ємна частка кристалічної фази в зразку не 

може перевищувати 10-6 (умова аморфності матеріалу). Вморожені центри 

кристалізації мають різні розміри, як правило (20-100) нм. З часом та при 

термообробці їх розмір може змінюватись. Вморожені центри кристалізації 

можуть, наприклад, збільшуватись – тоді буде зменшуватися температурно-

часова стабільність аморфних сплавів  і  відбуватися  старіння аморфних сплавів. 

З теорії термодинамічної стабільності аморфних сплавів випливає, що зовнішні 

впливи (ізотермічний відпал, термоциклування, тривала витримка при кімнатній 

температурі) призводить до істотного зсуву фазової рівноваги в гетерогенній 

системі: аморфна матриця – вморожені центри кристалізації. 

В роботах [53, 54, 69, 70] розглянуто термодинамічні умови існування 

вморожених центрів кристалізації в аморфній матриці, які для i-го компонента в 

гетерогенній системі аморфна фаза–вморожені центри кристалізації описуються 

виразом  
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де  Ti i i
      – різниця хімічних потенціалів і-го компонента в - та -фазах 

з урахуванням тиску, що виникає на поверхні розділу кристалічний зародок – 

аморфна фаза за рахунок поверхневого натягу ( – питома поверхнева енергія) та 

пружних напружень які пов’язані з різницею величин молярних об’ємів аморфної 

та кристалічної фаз; V ,V
 
  ,

T T

   ,  – молярні об’єми та коефіцієнти 

ізотермічної стисливості - та -фаз відповідно; 
01 02

r ,r  – радіуси кристалічних 

зародків при існуванні тиску та у відсутності тиску на границі зародок – аморфна 

фаза, 0 0 0i i i
      – різниця хімічних потенціалів чистих компонентів, яка при 

виборі за стандартний стан хімічного потенціалу і-го компонента в чистому 

кристалічному металі і-го сорту може бути представлена  наступним виразом  

       0

0

i

pi

i i i i i
pi

H T T
RT ln а C ,T RT ln а C ,T .

T
   





       (4.1) 

де
 
0

i
H  – ентальпія плавлення і-го компонента; 

pi
T  – температура плавлення і-го 

компонента; 
i i

а а
   – активності і-го компонента в - та - фазах. 

На рис. 4.1 представлено залежності i(T )  розраховані за формулою (4.1) з 

урахуванням (4.2) за різних умов кристалізації розплаву. 

Згідно теорії гомогенного зародкоутворення при швидкому гартуванні 

розплаву зародки кристалічної фази утворюються в районі температур Т ~ 0,7 Тр , 

при цьому переохолоджена рідина переходить в тверду аморфну фазу. Таким 

чином, утворюється гетерогенна система вморожені центри кристалізації – 

аморфна матриця, в якій виникають пружні напруження. Проведені розрахунки 

показали, що врахування додаткового тиску на поверхні розділу кристалічний 

зародок – аморфна фаза призводять до значного зменшення величини 
i

  в 

порівнянні зі значенням 
i

  в тій області, де відсутні пружні напруження 

(рис. 4.1: криві 1 та 2  в порівнянні з кривою 3). 
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Рисунок. 4.1 Температурна залежність i  для сплавів: крива 1 –
i

 при 

повільному охолодженні розплаву 
02i i

V V ,а а r
 

 
     ; 

крива - 2 –
i

  при швидкому охолодженні 

02i i
V V ,а а r const

 

 
     ; крива 3 – 

i
  при над швидкому 

охолодженні 
02i i

V V , а а r const
 

 
     . Область I – рідко-

в’язка; область II – пружна, де враховується тиск, спричинений 

пружними напруженнями за рахунок V V
 
 . 

 

Важливим наслідком цього процесу є те, що в інтервалі температур від Ті1 

до Ті2 значення 
i

    і виникає можливість спостерігати перехід кристалічних 

зародків в аморфну фазу. Зсув рівноваги між хімічними потенціалами 
i

  і-го 

компоненту в α та β фазах призводить до виникнення рушійної сили  

 i i
F  


. (4.3) 
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Термодинамічний аналіз показує, що рушійна сила 
i

F


, яка викликає 

дифузійний перенос речовини i-го компонента в багатокомпонентній системі, 

визначається градієнтом хімічного потенціалу i-го компонента, а не градієнтом 

концентрації, як це слідує із першого рівняння Фіка.  

Під дією сили 
i

F


 атоми здійснюють спрямований рух із середньою 

швидкістю  

 i i iF
v u F

,  (4.4) 

де iu  – рухливість атомів і-го компонента [100]. 

В результаті  виникає дифузійний потік атомів і-го компонента, густина 

якого дорівнює  

 i i i i i i i i iJ c v c u F c u     . (4.5) 

Хімічний потенціал і-го компонента в реальному розчині визначається так: 

 0i i iRT ln a   ,  (4.6) 

де ia  – активність і-го компонента, 0i  – хімічний потенціал чистого і-го 

компонента в стандартному стані. 

Враховуємо, що активність визначається рівнянням 

 i i ia c  ,  (4.7) 

де i – коефіцієнт активності. 

Отримаємо вираз для хімічного потенціалу і-го компонента 

 0i i i iRT ln( c )     . (4.8) 

Таким чином, для густини дифузійного потоку атомів і-го компонента 

маємо вираз 

 ln
i

i i i
i

lna
J u RT c

c


  

 ,  (4.9) 

або 
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ln

ln
i

i i i
i

J u RT c
c

  
      .  (4.10) 

Порівнюючи (4.9) із першим законом Фіка отримаємо вираз 

 
1 i

i i
i

ln
D u RT

lnc

  
    .   (4.11) 

Вираз (4.11) показує можливість виникнення явища дифузії проти градієнту 

концентрації за умови 

 

ln

ln
i

ic

 
 

  (4.12) 

Дана умова описує явище висхідної дифузії, при якій  потік компонента, що 

дифундує, спрямований в бік збільшення градієнта концентрацій; при цьому 

кристалічний зародок буде розчинятись в аморфній фазі [100].  

З урахуванням рівняння (4.11), перше рівняння Фіка для реальних розчинів 

можна записати так  

 i i i i i iJ D c c v F    .  (4.13) 

Порівнюючи (4.10) та (4.13) приходимо до висновку, що в реальному 

розчині з’являється додаткова сила  

 i iF kT ln     . (4.14) 

Ця сила характеризує вплив градієнта власного потенціального поля 

кристала, в якому рухається атом, що дифундує. Рушійна сила дифузії 

 ikT ln    відрізняється від концентраційної ic , яка відповідає ентропії 

змішування. Розглянемо можливість теоретичного розрахунку коефіцієнта 

активності i . Коефіцієнт активності і-компонента визначається рівнянням  

 

i
i

H
exp

RT

    
  ,  (4.15) 
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де 
i

H  – відносна парціальна ентальпія перетворення кристал – аморфна фаза для 

і-го компонента. 

Відносні парціальні ентальпії перетворення кристал – аморфна фаза для і-го 

компонента знайдемо через відносну інтегральну ентальпію сплаву 

 
  d
1

d
i i

i

H
H H c

c


    

,  (4.16) 

де H  – відносна інтегральна ентальпія перетворення кристал – аморфна фаза, 
яку можна визначити з експерименту.  

Для бінарного розчину можна записати  

 

 

 

1 1
1

2 2
2

d H
H H c ,

dc

d H
H H c .

dc


    


    

 (4.17) 

Оцінимо можливість виконання критерію (4.12) протікання процесу 

висхідної дифузії в бінарних аморфних сплавах системи Fe-B.  

Скористаємось експериментальними залежностями відносної інтегральної 

ентальпії перетворення ( )H T кристалічного сплаву Fe82B18 в переохолоджений 

(метастабільний) розплав при температурі 850 К [99] та напівемпіричним виразом 

для бінарного сплаву, отриманим в роботі [99]  

  
 

  
1 1

2
1

1

1 2 1

c c
H

c

 
 

     , (4.18)
 

де  – положення максимуму функції 1( )H c ,  – значення функції 1( )H c  в точці 

максимуму.  

Розрахунок параметра 
ln

ln
Fe

Fec

 


 для кристалічного зародка в сплаві Fe80B20 при 

Т =  850 K та H = 8,0 кДж/моль, показав, що умова можливості протікання 

процесу висхідної дифузії виконується:  
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ln
1 35

ln
Fe

Fe

,
c

 
 


. 

Таким чином, при ізотермічному відпалі аморфного сплаву Fe80B20 

запропонованій області температур можливе розчинення вморожених центрів 

кристалізації за рахунок висхідної дифузії, що в свою чергу може підвищити 

термічну стабільність аморфного сплаву.  

Аналіз результатів розрахунків згідно приведених вище рівнянь теорії 

термодинамічної рівноваги в гетерогенній системі «вморожені» центри 

кристалізації – аморфна матриця дають два напрямки її практичного 

використання.  

Перший напрямок – підвищення термічної стабільності аморфних сплавів 

шляхом термообробки в інтервалі температур  Ті1  Ті2, де кристалічні зародки 

переходять в аморфну фазу (
i

   ).  

Другий напрямок – переведення аморфного сплаву в нанокристалічний стан 

шляхом довготривалого ізотермічного відпалу при температурах  Тв Ті1, де буде 

відбуватися ріст існуючих кристалічних зародків. Для відтворення цих процесів 

необхідно дослідним шляхом визначити температури Ті1, Ті2, Тв 

Бінарні аморфні сплави є зручними модельними об’єктами для дослідження 

властивостей невпорядкованих систем в конденсованому стані. За об’єкт 

досліджень обрано бінарний сплав Fe80B20, оскільки система Fe-В є базовою для 

створення на її основі складнолегованих багатокомпонентних сплавів 

Для аморфного сплаву Fe80B20 було проведено експерименти по 

термообробці з метою підвищення термічної стабільності сплавів та розробки 

шляхів отримання сплавів в наноструктурному стані. За допомогою 

дилатометричної методики були визначені температури початку інтенсивної 

кристалізації для вихідного сплаву та після проведеної термічної обробки. 

Температура початку інтенсивної кристалізації для сплаву Fe80B20 складає 650 К.  

Було проведено 3 типи термообробки, а саме: 
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1) термоциклування (3 послідовних цикли нагрівання до 630 К з наступним 

охолодженням до кімнатної температури);  

2) ізотермічний відпал (при 600 К протягом 1 години);  

3) кріообробка (нагрівання до 600 К, витримка при цій температурі та різке 

охолодження до температури рідкого азоту 77 К з метою стабілізації отриманого 

наноструктурного стану).  

 

Рисунок . 4.2 Температурна залежність відносної зміни об’єму  V V T   

аморфного сплаву Fe80B20 у вихідному стані (крива 1) та після 

термоциклування (крива 2) 
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2  
 

Рисунок 4.3.  Електронограми та темнопольні зображення для  сплаву Fe80B20 
в початковому стані (a), після термоциклування при 630К  (б) та 
після тривалого ізотермічного відпалу при  :Т=600К (в) 

20нм 

20нм 

20нм 
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На рис.4.2 наведено температурну залежність відносної зміни 

об’єму  V V T  для аморфного сплаву Fe80B20  в початковому стані та після 

попереднього термоциклування (3 послідовних цикли нагрівання до 630 К з 

наступним охолодженням до кімнатної температури);  

Неізотермічний режим (термоциклування) при достатньо високій 

температурі (на 20 К нижчій за температуру початку інтенсивної кристалізації) 

застосовувався аби уникнути кристалізації зразка внаслідок можливого 

перегрівання. 

На рис. 4.3 наведено результати електронно-дифракційних та 

електронномікроскопічних досліджень для сплаву Fe80B20  до та після проведеної 

термічної обробки. 

З результатів  електронно-мікроскопічних досліджень для  сплаву Fe80B20 

(рис. 4.3) видно, що вихідний аморфний стан характеризується наявністю 

вморожених центрів кристалізації з середнім розміром 20 нм (рис. 4.3.а). Після 

термоциклування при Т=630 К розмір кристалічних зародків зменшується до (5-

10) нм (рис. 4.3.б). В цій області температур µi, отже кристалічні зародки 

зменшуються та можуть розчинятись в аморфній фазі. Зразки після тривалого 

ізотермічного відпалу при 600 K характеризуються структурою з середнім 

розміром нанокристалів до 50 нм (рис.4. в.) , в цій області температур 

відбувається ріст існуючих кристалічних зародків. 

Отже, експериментально підтверджено, що зовнішні дії, які призводять до 

зменшення різниці хімічного потенціалу і-го компонента в аморфній матриці та 

вмороженому центрі кристалізації (в області температур де µi) призводять до 

розсмоктування вморожених центрів, і як наслідок до підвищення термічної 

стійкості аморфного сплаву. За допомогою тривалого низькотемпературного 

ізотермічного відпалу можна створити  наноструктурний стан та зафіксувати його 

наступною кріообробкою. 

Також були проведенні експерименти по термообробці з метою підвищення 

термічної стабільності сплавів та розробки шляхів отримання сплавів в 
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наноструктурному стані для аморфних сплавів Fe70Cr15B15, Fe80B14Si6, 

Fe76,2B14Si6Ni3,8, Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1, Fe83B17. За допомогою дилатометричної 

методики проведено дослідження впливу термообробки на температуру початку 

інтенсивної кристалізації аморфних сплавів.  

Для даних сплавів були отримані залежності )T(V/V  для вихідних 

сплавів та після проведеної термообробки. 

Було запропоновано 3 види термообробки:  

a. термоциклування (3 цикла нагрівання до KTT k 50 ;) 

b. ізотермічний відпал протягом  1 години при KTT k 50 ; 

c. кріообробка (нагрівання зразка до KTT k 50  протягом t=1 година з 

наступним різким охолодженням до температури рідкого азоту  77 К з 
метою стабілізації отриманого наноструктурного стану).  

Температура початку інтенсивної кристалізації для сплаву Fe70Cr15B15 

складає 4800С, отже  попередня термообробка проводилась при Т=4300С. На рис 

4.4.(а) представлено експериментальні результати досліджень відносної зміни 

об’єму при неперервному нагріванні та охолодженні сплаву Fe70Cr15B15 у 

вихідному стані, після термоциклування (3 цикла нагрівання до Т=4300С) та після 

ізотермічного відпалу протягом 1 години при Т=4300С. З порівняння залежностей, 

наведених на рис 4.4.(а), видно, що температура початку інтенсивної кристалізації 

kT  після термоциклування не змінюється (лише суттєво змінюється коефіцієнт 

лінійного розширення в аморфному стані в діапазоні температур 3000С÷4800С), а 

після ізотермічного відпалу збільшується на 600С і складає kT =5400С. На рис 

4.4.(б) наведена температурна залежність відносної зміни об’єму )T(V/V  

аморфного сплаву Fe70Cr15B15 у вихідному стані та після термообробки: 

нагрівання зразка до KTT k 50 +кріообробка; з рисунка видно, що температура 

початку інтенсивної кристалізації після такої термообробки складає 5000С, тобто 

збільшилась на 200С. 



 
 

79

 
а) 

 

б) 

Рисунок 4.4. Температурна залежність відносної зміни об’єму 
)(/ TVV  аморфного сплаву Fe70Cr15B15: а) у 

вихідному стані (1), після термоциклування (2)  та 
після ізотермічного відпалу протягом 1 години при 
Т=4300С  (3); б) у вихідному стані (1) та після 
попередньої термообробки: нагрівання зразка до 

KTT k 50 (4300C) з наступною кріообробкою (2) 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.5. Температурна залежність відносної зміни об’єму 
)(/ TVV  аморфного сплаву Fe76,2B14Si6Ni3,8: а) у 

вихідному стані (1), після термоциклування (3 цикла 
нагрівання до Т=4500С) (2) та після ізотермічного 
відпалу протягом  1 години при Т=4500С  (3); б) у 
вихідному стані (1) та після попередньої 
термообробки: нагрівання зразка до 

KTT k 50 (4500C) з наступною кріообробкою (2) 
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Температура початку інтенсивної кристалізації для сплаву Fe76,2B14Si6Ni3,8 

складає 5000С, отже  попередня термообробка проводилась при Т=4500С. На рис 

4.5.(а) представлено експериментальні результати досліджень відносної зміни 

об’єму при неперервному нагріванні та охолодженні сплаву Fe76,2B14Si6Ni3,8у 

вихідному стані, після термоциклування (3 цикла нагрівання до Т=4500С) та після 

ізотермічного відпалу протягом 1 години при Т=4500С. Із порівняння 

залежностей, наведених на рис 4.5, видно, що температура початку інтенсивної 

кристалізації kT  після термоциклування, як і після ізотермічного відпалу, 

збільшується  на 200С, і дорівнює kT =5200С. На рис 4.5.(б) наведена температурна 

залежність відносної зміни об’єму  V V T   аморфного сплаву Fe76,2B14Si6Ni3,8у 

вихідному стані та після термообробки: нагрівання зразка до 

KTT k 50 +кріообробка; з рисунка видно, що температура початку інтенсивної 

кристалізації після такої термообробки складає 5400С, тобто збільшилась на 400С. 

Температура початку інтенсивної кристалізації для сплаву Fe80B14Si6 

складає 5000С, отже попередня термообробка проводилась при Т=4500С. На рис 

4.6.(а) наведено результати досліджень відносної зміни об’єму  V V T   при 

неперервному нагріванні та охолодженні сплаву Fe80B14Si6 у вихідному стані, 

після термоциклування (3 цикла нагрівання до Т=450С) та після ізотермічного 

відпалу протягом  1 години при Т=4500С. З рисунка 4.6. видно, що температура 

початку інтенсивної кристалізації kT  після термоциклування збільшується на 150С 

і дорівнює kT =5150С, а після ізотермічного відпалу збільшується на 300С, і 

досягає kT =5300С. На рис 4.6.(б) наведена температурна залежність відносної 

зміни об’єму  V V T   аморфного сплаву Fe80B14Si6 у вихідному стані та після 

термообробки: нагрівання зразка до KTT k 50 +кріообробка. З рисунка видно, 

що температура початку інтенсивної кристалізації після даної термообробки 

складає 5400С, тобто збільшилась на 40С. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 4.6. Температурна залежність відносної зміни об’єму 

 V V T   аморфного сплаву Fe80B14Si6: а) у вихідному 

стані (1), після термоциклування (3 цикла нагрівання до 
Т=4500С) (2)  та після ізотермічного відпалу протягом  1 
години при Т=4500С  (3); б) у вихідному стані (1) та після 
попередньої термообробки: нагрівання зразка до 

KTT k 50 (4500C) з наступною кріообробкою (2) 
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Температура початку інтенсивної кристалізації для сплаву 

Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1 складає 4750С, отже  попередня термообробка проводилась 

при Т=4250С. На рис.4.7(а) представлено експериментальні результати досліджень 

відносної зміни об’єму при неперервному нагріванні та охолодженні сплаву 

Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1 у вихідному стані, після термоциклування (3 цикла нагрівання 

до Т=4250С) та після ізотермічного відпалу протягом  1 години при Т=4250С. Із 

порівняння залежностей, наведених на рис.4.7(а), видно, що kT  початку 

інтенсивної кристалізації після термоциклування збільшується на 200С і дорівнює 

kT =4950С, після ізотермічного відпалу збільшується на 450С, і досягає kT =5200С. 

На рис.4.7(б) представлена температурна залежність )T(V/V  аморфного 

сплаву Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1 у вихідному стані та після термообробки: нагрівання 

зразка до KTT k 50 +кріообробка. З рисунка видно, що температура початку 

інтенсивної кристалізації після даної термообробки збільшилась на 250С. 

Температура початку інтенсивної кристалізації для сплаву Fe83B17 складає 

4000С, отже  попередня термообробка проводилась при Т=3500С. На рис 4.8.(а) 

представлено експериментальні результати досліджень відносної зміни об’єму 

)T(V/V  при неперервному нагріванні та охолодженні сплаву Fe83B17 у 

вихідному стані, після термоциклування (3 цикла нагрівання до Т=3500С) та після 

ізотермічного відпалу протягом  1 години при Т=3500С. З порівняння 

залежностей, наведених на рис.4.5.(а) , видно, що температура початку 

інтенсивної кристалізації kT  після термоциклування збільшується на 400С , а після 

ізотермічного відпалу збільшується  на 600С. На рис 4.8.(б) наведена 

температурна залежність відносної зміни об’єму )T(V/V  аморфного сплаву 

Fe83B17 у вихідному стані та після термообробки: нагрівання зразка до 

KTT k 50 +кріообробка; з рисунка видно, що температура початку інтенсивної 

кристалізації після даної термообробки збільшилась на 800С. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.7. Температурна залежність відносної зміни об’єму 
)(/ TVV  аморфного сплаву Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1: а) у 

вихідному стані (1), після термоциклування (3 цикла 
нагрівання до Т=4250С) (2) та після ізотермічного 
відпалу протягом  1 години при Т=4250С  (3); б) у 
вихідному стані (1) та після попередньої 
термообробки: нагрівання зразка до 

KTT k 50 (4250C) з наступною кріообробкою  (2) 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.8. Температурна залежність відносної зміни об’єму 
)(/ TVV  аморфного сплаву Fe83B17: а) у вихідному 

стані (1), після термоциклування (3 цикла нагрівання 
до Т=3500С) (2) та після ізотермічного відпалу 
протягом  1 години при Т=3500С (3); б) у вихідному 
стані (1) та після попередньої термообробки: 
нагрівання зразка до KTT k 50 (3500C) з наступною 

кріообробкою (2) 
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В таблиці 4.1 наведено середні  значення температури початку інтенсивної 

кристалізації досліджувальних аморфних сплавів, визначені з графіків (4.1-4.8). 

Таблиця 4.1 - Характеристики досліджених зразків 

Склад 
аморфного сплаву 

0
kT , 

0С 

1
kT , 0С 

термоциклуван
ня 

3 цикла 
нагрівання до 

CTT k )50(   

2
kT , 0С 

ізотермічний 
відпал 

протягом 
1 години при 

CTT k
0)50(   

3

kT , 0С 
нагрівання 

до 
CTT k

0)50( 

+ 
кріообробка 

Fe70Cr15B15 480 480 540 500 
Fe76,2B14Si6Ni3,8 500 520 520 540 

Fe80B14Si6 500 515 530 540 
Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1 475 495 520 500 

Fe83B17 400 440 460 480 
 

Проведені дослідження показали, що для сплаву Fe70Cr15B15 застосована 

термообробка приводить до таких результатів: термоциклування не впливає на 

температуру початку інтенсивної кристалізації kT , ізотермічний відпал розширює 

інтервал термічної стабільності на 600С. Після кріообробки температура початку 

інтенсивної кристалізації kT  збільшується  на 200С.   

Для аморфного сплаву Fe76,2B14Si6Ni3,8 термоциклування та ізотермічний 

відпал однаково впливає на температурну стабільність: температура початку 

інтенсивної кристалізації kT  збільшується  на 200С. Після кріообробки 

температура початку інтенсивної кристалізації kT  збільшується на 400С.  Для 

аморфного сплаву Fe80B14Si6 термоциклування збільшує температуру початку 

інтенсивної кристалізації kT  на 200С, ізотермічний відпал на 30ººС, кріообробка на 

40ºС. Для аморфного сплаву Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1 термоциклування збільшує 

інтервал термічної стабільності на 20ºС, ізотермічний відпал на 45ºС, кріообробка 

на 25ºС. 

Температура початку інтенсивної кристалізації kT  для аморфного сплаву 

Fe83B17 після термоциклування збільшується на 40ºС, після ізотермічного відпалу 

збільшується  на 60ºС, а після кріообробки на 800С.Отже, запропоновані типи 
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термообробки найбільше впливають на інтервал стабільності саме бінарного 

сплаву[83,84,86]. 

Збільшення інтервалу термічної стабільності можна пояснити тим, що 

проведена обробка аморфних сплавів призводить до істотного зміщення фазової 

рівноваги в гетерогенній системі: аморфна матриця – вморожені центри 

кристалізації.  

При термообробці аморфних сплавів відбувається часткове розсмоктування 

вморожених центрів кристалізації, присутніх в початкових зразках, що 

підтверджується збільшенням температури початку інтенсивної кристалізації 

сплавів. Більш значне збільшення температури початку інтенсивної кристалізації 

для бінарних сплавів можна пояснити тим, що багатокомпонентні аморфні сплави 

є більш стабільними у порівнянні з бінарними, оскільки додавання кремнію та 

високотемпературних легуючих домішок, таких як молібден та ніобій, до базових 

бінарних сплавів системи Fe-B, гальмують дифузію бора в сплавах, отже і процес 

кристалізації. 

Таким чином, результати проведених експериментальних досліджень 

підтверджують висновки теорії термодинамічної стабільності аморфних сплавів 

[53], яка показує можливість зсуву фазової рівноваги в системі аморфна матриця – 

«вморожені» центри кристалізації за рахунок спрямованої зміни зовнішніх 

впливів та визначає способи розширення температурного інтервалу існування 

аморфного стану сплавів. 

Також для ряду аморфних сплавів  були проведено експерименти по 

кріообробці з метою отримання сплавів в наноструктурному стані. Для 

досліджених сплавів були отримані залежності для вихідних сплавів та після 

термообробки. На рис.4.9. – 4.10 наведена температурна залежність відносної 

зміни об’єму )(/ TVV  аморфних сплавів  Fe80B14Si6,  та Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1 що 

утворюється при неперервному нагріванні (крива 1) та після нагрівання зразка до 

C
Tk 0100
2
 +кріообробка.  
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Рисунок 4.9. Температурна залежність відносної зміни об’єму )(/ TVV  
аморфного  сплаву Fe80B14Si6, що утворюється при 
неперервному нагріванні (крива 1) та після нагрівання  зразка до  

K
Tk 100
2
 +кріообробка (2). 

 
 

Рисунок 4.10.  Температурна залежність відносної зміни об’єму )(/ TVV  
аморфного сплаву Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1 що утворюється при 
неперервному нагріванні (крива 1) та після нагрівання зразка до 

C
Tk 0100
2
 +кріообробка (2) 
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Термообробка полягала в імпульсному нагріванні до 3000С (t=1 хвилина) та 

різкому охолодженні до температури рідкого азоту  -1960С (77 К) з метою 

«заморожування» отриманої наноструктури.  

З рисунків  видно, що температура початку інтенсивної кристалізації після 

нагівання до CK
Tk 0100
2
 +кріообробка  збільшилась на 40 0С. 

На рис.4.11 – 4.12. наведена температурна залежність відносної зміни 

об’єму )(/ TVV  аморфних сплавів Fe75,5B16Si2Ni3,5Mo3 та Fe78B16Si2Ni1Mo3,, що 

утворюється при неперервному нагріванні (крива 1) та після попереднього 

нагрівання зразка до C
Tk 0100
2
 +кріообробка (2). З аналізу рисунків видно, що 

температура початку інтенсивної кристалізації зразка майже не змінилась після 

термообробки , що можна пояснити більш високим вмістом високотемпературної 

домішки – молібдену, що стабілізує структуру сплаву.  

В таблиці 4.2. наведено дані температур початку інтенсивної кристалізації 

для випадків: початкового зразка при неперервному нагріванні та після 

термообробки. 

Таблиця 4.2. 

Склад аморфного 

сплаву 

kT , 0С 

(початковий) 

1
kT , 0С  після термообробки: 

C
Tk 0100
2
  +кріообробка 

Fe80B14Si6 500 540 

Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1 480 520 

Fe75,5B16Si2Ni3,5Mo3 565 560 

Fe76,2B14Si6Ni3,8 500 525 

Fe78B16Si2Ni1Mo3 525 520 
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Рисунок 4.11 Температурна залежність відносної зміни об’єму V / V(T )  

аморфного сплаву Fe75,5B16Si2Ni3,5Mo3 що утворюється при 
неперервному нагріванні (крива 1) та після нагрівання зразка до 

C
Tk 0100
2
 + кріообробка (крива 2) 

 
Рисунок 4.12 Температурна залежність відносної зміни об’єму )(/ TVV  

аморфного сплаву Fe78B16Si2Ni1Mo3  при неперервному нагріванні: 
(суцільна крива) та після попереднього нагрівання зразка до 

C
Tk 0100
2
 +кріообробка (пунктирна крива) 
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З таблиці 4.2. видно, що запропонована термообробка приводить до 

збільшення інтервалу температурно-часової стабільності більшості аморфних 

сплавів, про що свідчить збільшення температури початку інтенсивної 

кристалізації. Для сплавів з більш високим вмістом молібдену kT  майже не 

змінилась, що можна пояснити тим, що високотемпературна домішка (Мо) 

стабілізує структуру сплаву. 

4 . 2 . О т р и м а н н я  а м о р ф н о - н а н о к р и с т а л і ч н и х  с п л а в і в  
ч а с т к о в о ю  к р и с т а л і з а ц і є ю  м е т а л е в и х  с т е к о л  

 

За допомогою  дилатометричних досліджень були визначені температури 

початку інтенсивної кристалізації для вихідних (щойно отриманих) аморфних 

сплавів Fe80B20, Fe83B17, Fe70Cr15B15, Fe40Ni40B20,  Ni78B18Si4, Fe80B14Si6  (таблиця 1).  

Наступним кроком досліджень було визначення температури термічної 

обробки для кожного сплаву, при якій можна створити необхідний аморфно-

наноструктурний стан. При температурах приблизно на 50 К менших за 

температуру початку інтенсивної кристалізації створюються умови, коли 

вморожені центри кристалізації розчиняються, тобто відбувається очищення 

аморфній матриці та значно зростає термостабільність аморфного стану. При 

цьому різниця хімічних потенціалів і-го компонента в аморфній та кристалічній 

фазах i  є від’ємною. Для створення аморфно-нанокристалічного стану, 

необхідно визначити для кожного сплаву таку температуру відпалу, при якій 

i додатна (що є умовою росту вморожених центрів кристалізації), але процес 

інтенсивної кристалізації ще не починається. Емпірично визначені температури 

ізотермічного відпалу (при яких проводилась наступна термічна обробка вихідних 

зразків) представлені в таблиці 4.3.  

При визначених температурах відпалу була проведена термічна обробка 

вихідних аморфних сплавів протягом 1 години та визначена об’ємна частка 

кристалічної фази, що утворилась протягом відпалу. За допомогою 

дилатометричної методики отримувалась температурна залежність 
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 /V V T протягом ізотермічного відпалу та за цими даними розраховувалась 

об’ємна частка кристалічної фази X .  

На рис.4.13 наведено часову залежність об’ємної частки кристалічної фази, 

що утворилась протягом 2 годин відпалу при температурі 650 К у сплаві Fe80B20. 

Через 30 хвилин частка кристалічної фази досягла значення X = 0,31 та 

залишилась сталою при подальшому відпалі. 

 

 

Рисунок 4.13 – Часова залежність об’ємної частки кристалічної фази, що 

утворилась протягом 2 годин відпалу при температурі 650 К у 

сплаві Fe80B20. 

 
В таблиці 4.3. наведено температури початку інтенсивної кристалізації вихідних 

сплавів T0 , емпірично визначені температури відпалу вT  та розрахована за 

результатами дилатометричного експерименту об’ємна частка кристалічної фази 
X  в зразках після термообробки 
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Таблиця 4.3 – Температури початку інтенсивної кристалізації вихідних 

сплавів 0T , визначені температури відпалу вT  та об’ємна частка кристалічної фази 

в зразках після термообробки  

 

Склад аморфного сплаву T0 , K5  âT , K5  X 

Fe80B20 650 615 0,31 
Fe83B17     670 635 0,28 
Fe40Ni40B20 710 685 0.22 
Ni78B18Si4 730 705 0,19 
Fe70Cr15B15   750 730 0,11 
Fe80B14Si6    770 750 0,16 

 
Проведена термічна обробка призвела до росту об’ємної частки 

кристалічної фази X в зразках; X в залежності від складу сплаву становить від 
11% до 31%. 

В якості параметра порівняння механічних властивостей металевих стекол у 

вихідному стані та сплавів після проведеної термічної обробки було використано 

значення мікротвердості Н. Результати проведених вимірювань мікротвердості 

наведено в таблиці 4.4.  

Таблиця 4.4 –  Значення мікротвердості вихідних аморфних сплавів та  

сплавів після проведеної термообробки 

Склад 

аморфного 

сплаву 

H , кГс/мм2 

Відносна зміна мікротвердості 

âH H
H

0

0

( )
,%

  

H0  

вихідний 

сплав 

âH  

сплав після 

обробки 

Fe80B20 785 980 25 

Fe83B17 765 940 23 

Fe40Ni40B20 535 640 19 

Ni78B18Si4 620 725 17 

Fe70Cr15 B15 530 605 14 

Fe80B14Si6 755 890 18 
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Мікротвердість отриманих матеріалів збільшилася на (14-25)% в порівнянні 

з початковим аморфним станом. Збільшення величини мікротвердості можна 

пояснити зростанням вморожених центрів кристалізації, а отже збільшенням 

частки кристалічної фази в зразках та формуванням аморфно-нанокристалічного 

стану. 

Для перевірки даного твердження були проведені електронномікроскопічні 

дослідження вихідних сплавів Fe80B20, Fe83B17, Fe40Ni40B20, Ni78B18Si4, Fe70Cr15B15, 

Fe80B14Si6  та тих, що пройшли попередній ізотермічний відпал протягом 1 години 

(температури відпалу наведено в таблиці 4.3). На рис 4.14 наведено результати  

електронномікроскопічних досліджень для  сплаву Fe80B20. Вихідний стан 

характеризується наявністю в аморфній матриці вморожених центрів 

кристалізації з середнім розміром (2-5) нм(рис. 4.14.а). 

 

 
Рисунок 4.14 –  Темнопольні зображення для  сплаву Fe80B20 в початковому стані 

(a) та після ізотермічного відпалу при 610 К (б) 

Зразки після ізотермічного відпалу при 610 К протягом 1 години 

характеризуються структурою із середнім розміром нанокристалів (10-15) нм 

(рис.4.14. б.) , тобто в цій області температур відбувається ріст існуючих 

кристалічних зародків. Аналогічні результати були отримані для сплавів Fe83B17, 

Fe40Ni40B20, Ni78B18Si4, Fe70Cr15B15, Fe80B14Si6. Для всіх досліджених сплавів 

спостерігається збільшення розмірів вморожених в аморфну матрицю центрів 
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кристалізації в 2-3 рази. Отже, отримані результати електронномікроскопічних 

досліджень підтверджують факт формування аморфно-нанокристалічного стану. 

4 . 3 .  Е к с п е р и м е н т а л ь н е  п і д т в е р д ж е н н я  м о ж л и в о с т і  
о ч и щ е н н я  а м о р ф н о ї  м а т р и ц і  в і д  в м о р о ж е н и х  ц е н т р і в  
к р и с т а л і з а ц і ї  

 

За допомогою висновків термодинамічної теорії високотемпературної 

стабільності аморфних сплавів було підтверджено можливість розчинення 

вморожених центрів кристалізації в інтервалі температур, в якому різниця 

хімічних потенціалів і-го компонента між аморфною та кристалічною фазами є 

від’ємною. Першим етапом було визначення температури початку інтенсивної 

кристалізації для вихідних (щойно отриманих аморфних сплавів) на основі заліза 

та нікелю: Fe40Ni40B20,  Ni78B18Si4, Fe80B14Si6,  Fe76,2Ni3,8 B14Si6, Fe78Si6B14Мо2. 

Отримані з дилатометричних досліджень температури початку інтенсивної 

кристалізації представлені в таблиці 4.5.  

 

Таблиця 4.5 Температури початку інтенсивної кристалізації для вихідних сплавів 

Склад аморфного сплаву 0
kT , 0С 5 0С вихідний 

Fe40Ni40B20 440 

Ni78B18Si4    460 

Fe80B14Si6 500 

Fe76,2Ni3,8 B14Si6 500 

Fe78 Si6B14 Мо2  575 

 

Другим етапом було визначення температури термічного впливу 

(низькотемпературного відпалу). Температура впливу визначалась емпіричним 

шляхом на основі теоретичних положень термодинамічної теорії 

високотемпературної стабільності аморфних сплавів. Згідно до цієї теорії існує 

інтервал температур, в якому  різниця хімічних потенціалів між фазами аморфна 

матриця – вморожені центри кристалізації (i) є від’ємною. При цьому 



 
 

96

виконується термодинамічна умова можливості  розчинення вморожених центрів 

кристалізації. 

Експериментально отримані температури для попереднього 

низькотемпературного  відпалу наведено в таблиці 4.6. Температури визначались 

шляхом дилатометричних досліджень в при температурах на (40-50) К нижчих за 

температуру початку інтенсивної кристалізації. 

 

Таблиця 4.6.  Температури попереднього низькотемпературного відпалу 

Склад аморфного сплаву 
,в

kT 0С 5 0С  

температура відпалу( t =1 година) 

Fe40Ni40B20 400 

Ni78B18Si4 410 

Fe80B14Si6 450 

Fe76,2Ni3,8 B14Si6 450 

Fe78 Si6B14 Мо2 530 

 

Третій етап досліджень: термічна обробка (ізотермічний відпал протягом 

години) багатокомпонентних аморфних сплавів основі заліза та нікелю: 

Fe40Ni40B20,  Ni78B18Si4, Fe80B14Si6,  Fe76,2Ni3,8B14Si6, Fe78Si6B14Мо2 при визначених 

температурах (таблиця 4.6). 

Четвертий етап досліджень: визначення температури початку інтенсивної 

кристалізації сплавів, що пройшли термообробку.  

На рисунках 4.15 - 4.19 наведено температурні залежності відносної зміни 

об’єму )(/ TVV  аморфних сплавів  Fe40Ni40B20, Ni78B18Si4, Fe80B14Si6,  

Fe76,2Ni3,8B14Si6, Fe78Si6B14Мо2 в початковому стані  (крива 1) та після попередньої 

термообробки: відпал протягом години (крива 2). Отримані з дилатометричних 

досліджень температури початку інтенсивної кристалізації сплавів, що пройшли 

термообробку, представлено в таблиці 4.10. 
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Рисунок 4.15 Температурна залежність відносної зміни об’єму / ( )V V T  

аморфного сплаву Fe40Ni40B20 в початковому стані (крива 1) та 

після попередньої термообробки: відпал при 4000C (крива 2). 

 

Рисунок 4.16 Температурна залежність відносної зміни об’єму / ( )V V T  

аморфного сплаву  Ni78B18Si4   в початковому стані  (крива 1) та 

після попередньої термообробки: відпал зразка при 4100C (крива 

2) 
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Рисунок 4.17 Температурна залежність відносної зміни об’єму / ( )V V T  

аморфного сплаву Fe80B14Si6 при неперервному нагріванні в 

початковому стані (крива 1) та після попередньої термообробки: 

відпал зразка при 4500C (крива 2)  

 

Рисунок 4.18 Температурна залежність відносної зміни об’єму / ( )V V T  

аморфного сплаву Fe76,2B14Si6Ni3,8 при неперервному нагріванні 

в початковому стані (крива 1) та після попередньої 

термообробки:  відпал зразка при при 3900C (крива 2) 
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Рисунок 4.19 Температурна залежність відносної зміни об’єму / ( )V V T  

аморфного сплаву Fe78Si6B14Мо2 при неперервному нагріванні в 
початковому стані (крива 1) та після попередньої термообробки: 
відпал зразка при 4500C (крива 2) 

Таблиця 4.7 Температури початку інтенсивної кристалізації 0
kT для вихідних 

сплавів, температури проведеної попередньої термообробки ,в
kT  температури 

початку інтенсивної кристалізації kT після проведеної термообробки та інтервали 

збільшення температурно-часової стабільності аморфних сплавів T  
 

Склад 
аморфного сплаву 

0
kT , 0С 

5 0С 
вихідний 

,в
kT 0С 5 0С 

температура     
відпалу 

( t =1 година) 

kT , 0С 

5 0С 
після 

відпалу 

T , 
0С 

Fe40Ni40B20 440 400 460 20 

Ni78B18Si4 460 410 480 20 

Fe80B14Si6 500 450 540 40 

Fe76,2Ni3,8 B14Si6 500 450 540 40 

Fe78 Si6B14 Мо2 575 530 600 25 

 

З таблиці 4.7 видно, що запропонований режим термообробки дозволяє 

розширити інтервали термічної стабільності багатокомпонентних аморфних 

сплавів на основі нікелю та заліза на (20-40)0С. 
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Підвищення термічної стабільності досліджених аморфних сплавів після 

проведеної термообробки можна пояснити розчиненням існуючих в аморфній 

фазі вморожених центрів кристалізації.  

Для низки аморфних сплавів було проведено вимірювання мікротвердості Н 

за Віккерсом для порівняння властивостей аморфних сплавів у вихідному стані та 

після проведеної термообробки.  

Результати проведених вимірювань мікротвердості, а також відносні зміни 

мікротвердості між вихідними сплавами та сплавами, що пройшли відповідну 

термообробку наведено в таблиці 4.8 

Таблиця 4.8 Значення температур початку інтенсивної кристалізації та 
мікротвердості вихідних зразків та після проведеної термообробки 

 

Склад аморфного 
сплаву 

0
kT , 0С 

5 0С 
вихідний 

 0( )в вH H H % 

 0( )в вH H H % вихідний 
сплав 

вихідний 
сплав 

Fe40Ni40B20 440 530 21 420 

Ni78B18Si4 460 610 15 515 

Fe80B14Si6 500 750 16 660 

Fe76,2Ni3,8 B14Si6 500 760 19 670 

Fe78 Si6B14 Мо2 575 810 18 730 

 

Значення мікротвердості знижується на (15-21)% після проведеної 

термообробки, що непрямим чином підтверджує факт зменшення частки 

кристалічної фази в зразках.  

Отримані результати можна пояснити тим, що проведена обробка аморфних 

сплавів призводить до істотного зміщення фазової рівноваги в гетерогенній 

системі: аморфна матриця – вморожені центри кристалізації. При обробці 

аморфних сплавів відбувається руйнування і дроблення «вморожених» центрів 

кристалізації, присутніх в початкових зразках, що підтверджується збільшенням 

температури початку інтенсивної кристалізації сплавів.«вморожених» центів 

кристалізації та гомогенізацією структури сплаву. 
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4 . 4 .  В п л и в  м е х а н і ч н о ї  т а  т е р м о м е х а н і ч н о ї  о б р о б к и  н а  
т е р м і ч н у  с т а б і л ь н і с т ь  а м о р ф н и х  с п л а в і в  

 

На рисунках 4.20–4.21. наведено температурні залежності відносної зміни 

об’єму )(/ TVV  аморфних сплавів  при неперервному нагріванні для щойно 

отриманих (вихідних) зразків та  для зразків після механічної обробки. 

 
 

Рисунок. 4.20 Температурна залежність відносної зміни об’єму )(/ TVV  

аморфного сплаву Fe80B14Si6, що утворюється при неперервному 
нагріванні (1) та після механічної обробки Р= 170 МПА (2). 

 

На рис.4.20. наведена температурна залежність відносної зміни об’єму 

)(/ TVV  аморфного сплаву Fe82B16Si6, що утворюється при неперервному 

нагріванні (1) та після механічної обробки тиском Р=170 МПА (2). З рисунка 4.20. 

видно, що температура початку інтенсивної кристалізації після після механічної 

обробки тиском збільшилась на 20 C.  

На рис.4.21 наведена температурна залежність відносної зміни об’єму 

)(/ TVV  аморфного сплаву Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1, що утворюється при 

неперервному нагріванні (1) та після механічної обробки тиском Р=225МПа (2).  
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Рисунок 4.21. Температурна залежність відносної зміни об’єму / ( )V V T  

аморфного сплаву Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1 
 

В таблиці 4.9. наведено дані по температурам початку інтенсивної 

кристалізації для початкових зразків при неперервному нагріванні та після  

механічної обробки тиском. 

Таблиця 4.9. 
 

Склад аморфного сплаву 
kT , 0С 

(початковий) 

kT , 0С 

(після механічної 

обробки) 

Fe80B14Si6 500 520 (P=170 МПА) 

Ni78B18Si4 460 480 (P=200 МПа) 

Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1 480 500 (P=225 МПа) 

 

З таблиці 4.9. видно, що механічна обробка приводить до збільшення 

інтервалу температурно-часової стабільності більшості аморфних сплавів на 200C, 

про що свідчить збільшення температури початку інтенсивної кристалізації.  
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Отже, механічна обробка призводить до зміщення фазової рівноваги в 

гетерогенній системі: аморфна матриця – вморожені центри кристалізації. 

Проведені дослідження показали, що при обробці аморфних сплавів зовнішнім 

тиском відбувається часткове механічне руйнування вморожених центрів 

кристалізації та їх розчинення в аморфній матриці, які присутні в початкових 

зразках, що підтверджується збільшенням температури початку інтенсивної 

кристалізації сплавів.[88, 93]. 

На рисунках 4.22-4.26 наведено температурні залежності відносної зміни 

об’єму / ( )V V T  аморфних сплавів  при неперервному нагріванні для вихідних 

(щойно отриманих) зразків та  для зразків після механічної обробки . 

 

 

Рисунок 4.22 Температурна залежність відносної зміни об’єму при 
неперервному нагріванні / ( )V V T  аморфного сплаву 

Fe80B20 у вихідному стані (1) та після механічної  обробки 
Р = 5 ГПА (2) 

Виникнення процесів часткового руйнування та розчинення вморожених 

центрів кристалізації відбувається за рахунок утворення в смугах зсуву в 

аморфній матриці значних механічних напружень в результаті пластичної 

деформації та підвищення локальної температури в цих смугах майже на 400ºC 

[47, 48, 51]. Значні напруження в смугах зсуву призводять до механічного 
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руйнування вморожених центрів кристалізації, а локальне підвищення 

температури в смугах зсуву переводять їх в ту область температур, де згідно 

теорії термодинамічної стабільності в системі аморфна матриця – вморожені 

центри кристалізації відбувається розчинення вморожених центрів кристалізації. 

На рис. 4.22 наведена температурна залежність відносної зміни об’єму при 

неперервному нагріванні та охолодженні / ( )V V T  аморфного сплаву Fe80B20 у 

вихідному стані та після механічної обробки 5 ГПа.  

З рисунка 4.22 видно, що температура початку інтенсивної кристалізації до 

обробки складала 3800С після механічної обробки складає 4400С, тобто 

збільшилась на 600С. На рис. 4.23 наведена температурна залежність відносної 

зміни об’єму при неперервному нагріванні V
(T )

V

  аморфного сплаву Fe83B17 у 

вихідному стані та після механічної тиском 5 ГПа. З рисунка 4.23. видно, що 

температура початку інтенсивної кристалізації до обробки складала 4000С,  після 

механічної обробки складає 4400С, тобто збільшилась на 400С.  

 
Рисунок 4.23. Температурна залежність відносної зміни об’єму при 

неперервному нагріванні / ( )V V T  аморфного сплаву Fe83B17 у 

вихідному стані (1) та після механічної обробки Р = 5 ГПА (2) 
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На рис.4.24 наведена температурна залежність відносної зміни об’єму при 

неперервному нагріванні V
(T )

V

  аморфного сплаву Fe76Ni4Si6B14  у вихідному 

стані та після механічної обробки 5 ГПа. З рисунка 4.24 видно, що температура 

початку інтенсивної кристалізації до обробки складала 4750С,  після механічної 

обробки складає 5000С, тобто збільшилась на 250С.  

На рис.4.25 наведена температурна залежність відносної зміни об’єму при 

неперервному нагріванні / ( )V V T  аморфного сплаву Fe78Mo2Si6B14  у вихідному 

стані та після після механічної обробки 5 ГПа. З рисунка 4.25 видно, що 

температура початку інтенсивної кристалізації до обробки складала 5000С,  після 

після механічної обробки складає 5250С, тобто збільшилась на 250С. На рис.4.26. 

наведена температурна залежність відносної зміни об’єму при неперервному 

нагріванні  / ( )V V T  аморфного сплаву Ni78Si4B18 у вихідному стані та після після 

механічної обробки 5 ГПа. З рисунка 4.26 видно, що температура початку 

інтенсивної кристалізації до обробки складала 4600С,  після після механічної 

обробки складає 4800С, тобто збільшилась на 200С.  

 
 

Рисунок 4.24 Температурна залежність відносної зміни об’єму при 

неперервному нагріванні / ( )V V T  аморфного сплаву 

Fe76Ni4Si6B14 вихідному стані (1) та після механічної обробки 

Р = 5 ГПА (2) 
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Рисунок 4.25 Температурна залежність відносної зміни об’єму при 

неперервному нагріванні / ( )V V T   аморфного сплаву 

Fe78Mo2Si6B14 у вихідному стані (1) та після механічної обробки 

Р = 5 ГПА (2) 

В таблиці 4.10 наведено температури початку інтенсивної кристалізації для 

вихідних зразків та після  обробки тиском. З таблиці 4.10. видно, що обробка 

тиском  приводить до розширення інтервалу температурно-часової стабільності 

більшості аморфних сплавів на (20-60)0С, про що свідчить збільшення 

температури початку інтенсивної кристалізації.  

Таблиця 4.10 температури початку інтенсивної кристалізації для вихідних зразків 
та після  обробки тиском 

Склад 
аморфного сплаву 

kT , 0С 

вихідний  
аморфний  сплав 

1
kT , 0С 

сплав після  
після механічної 
обробки Р = 5 ГПА 

10
kk ТTТ  , 

0С 

Fe80B20 380 440 60 

Fe83B17 400 480 80 

Fe76Ni4Si6B14 475 500 25 

Fe78Mo2Si6B14 500 525 25 

Ni78Si4B18 460 480 20 
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Рисунок 4.26 Температурна залежність відносної зміни об’єму при 

неперервному нагріванні / ( )V V T  аморфного сплаву Ni78Si4B18  

у вихідному стані (1) та після після механічної обробки 

Р = 5 ГПА (2) 

Після тривалої ізотермічної витримки та після термообробки їх розмір 

змінюється. Вморожені центри кристалізації можуть збільшуватись з часом до 

розмірів (200-500) нм, що є проявом їх метастабільного стану; при цьому  

знижується їх температурно-часова стабільність, відбувається процес «старіння» 

аморфних сплавів. Такий процес є характерним для бінарних сплавів, 

багатокомпонентні сплави є значно стабільнішими. Під дією зовнішніх впливів  

розмір вморожених  центрів кристалізації може зменшуватись, а також 

відбуватися  їх руйнування, розчинення в аморфній матриці; при цьому буде 

зростати інтервал термічної стабільності сплаву.  

В роботі [53] отримані термодинамічні умови існування вморожених центрів 

кристаллізації в аморфній матриці з урахуванням додаткового тиску, що виникає 

за рахунок пружніх напружень на границі розділу кристалічний зародок – 

аморфна матриця. Для функції  , яка визначає різницю хімічних потенціалів в 

аморфній ( ) и кристалічній ( ) фазах, при відхиленні системи від стану 

термодинамічної рівноваги отримана формула [6]: 
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 0
0( PV P V )         , (4.19) 

де 0 0 0
     ; 0 0,     – хімічні потенціали недеформованих  -  і   -фаз 

відповідно, P  – тиск в  -фазі на границі с  поверхнею розділу    -  і   -фаз; P  – 

тиск  в  -фазі, V ,V   –   молярні об’єми - і -фаз відповідно.  

Якщо 0 , то відбувається перехід від  - до  -фази, тобто стабільні 

зародки розчиняються  в метастабільній  -фазі. Якщо 0 , то відбувається 

кристалізація – перехід від  - до  -фази.  

Таким чином, за допомогою зовнішніх впливів – наприклад, створення 

додаткового тиску, можна впливати на функцію   та при  0  створювати 

умови, при яких розчиняються  вморожені центри кристалізації, і таким чином, 

підвищується термічна стабільність аморфних сплавів 

Отже, обробка зовнішнім тиском може призводити до істотного зміщення 

фазової рівноваги в гетерогенній системі: аморфна матриця – вморожені центри 

кристалізації. Крім цього, при обробці аморфних сплавів зовнішнім тиском, 

ймовірно, може відбуватись механічне руйнування і дроблення центрів 

вморожених кристалізації, присутніх в початкових зразках 

Для сплавів Fe76Ni4Si6B14, Fe78 Мо2Si6B14,  Fe76,2B14Si6Ni3,8  були проведено 

дослідження впливу комбінованої термомеханічної  обробки на їх термічну 

стабільність. Термічна обробка полягала в короткочасному ізотермічному відпалі 

(10 хвилин)  при температурі  KTT k 50 .  

Температура початку інтенсивної кристалізації для сплаву Fe76Ni4Si6B14 

складає 4500С, тому попередній відпал проводився при Т=4000С. Температура 

початку інтенсивної кристалізації для сплаву Fe78Мо2Si6B14 складає 5800С, отже 

відпал проводився при Т=5300С. Температура початку інтенсивної кристалізації 

для сплаву Fe76,2B14Si6Ni3,8, складає 5000С, тому попередній відпал проводився при 

Т=4500С. Механічна обробка аморфних сплавів здійснювалась шляхом 

циклічного навантаження (5-кратне навантаження по 225 МПа).  
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Рисунок 4.27 Температурна залежність відносної зміни об’єму )(/ TVV  

аморфного сплаву Fe76Ni4Si6B14  (1 – вихідний зразок; 2 – зразок 

після термомеханічної обробки) 

На рис.4.27., 4.28., 4.29 наведено температурні залежності відносної зміни 

об’єму )(/ TVV  для  аморфних сплавів Fe76Ni4Si6B14, Fe78Мо2Si6B14,  
Fe76,2B14Si6Ni3,8, які були отримані за допомогою високочутливої дилатометричної 
методики. За отриманими залежностями були  визначені температурно-часові 
інтервали стабільності даних сплавів. 

 
Рисунок 4.28 Температурна залежність відносної зміни об’єму )(/ TVV  

аморфного сплаву Fe78 Мо2Si6B14 (1 – вихідний зразок; 2 – зразок 

після термомеханічної обробки) 

 1 
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Рисунок 4.29 Температурна залежність відносної зміни об’єму )(/ TVV  

аморфного сплаву Fe76,2B14Si6Ni3,8  (1 – вихідний зразок; 2 – 

зразок після термомеханічної обробки) 

 

На рис.4.30 та 4.31 наведено температурні залежності відносної зміни 

об’єму )(/ TVV  для  аморфних сплавів Fe80B14Si6 та Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1, які були 

отримані за допомогою високочутливої дилатометричної методики. Температура 

початку інтенсивної кристалізації для сплаву Fe80B14Si6 складає 5000С, тому 

попередній відпал проводився при Т=4500С. Температура початку інтенсивної 

кристалізації для сплаву Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1  складає 4750С, отже відпал 

проводився при Т=4250С. Температура початку інтенсивної кристалізації для 

аморфних сплавів Fe80B14Si6 та Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1  після комбінованої 

термомеханічної  обробки збільшилась на 400С. 
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Рисунок 4.30 Температурна залежність відносної зміни об’єму / ( )V V T  

аморфного  сплаву Fe80B14Si6 (1 – вихідний зразок; 2 – зразок 

після термомеханічної обробки). 

 

 

Рисунок 4.31 Температурна залежність відносної зміни об’єму / ( )V V T  

аморфного сплаву Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1  (1 – вихідний зразок; 2 – 

зразок після термомеханічної обробки). 
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На рис.4.32. та 4.33. наведено температурні залежності відносної зміни 

об’єму )(/ TVV  для  аморфних сплавів Fe80B20  та  Fe83B17,  які були отримані за 

допомогою високочутливої дилатометричної методики. Температура початку 

інтенсивної кристалізації для сплаву Fe80B20 складає 3800С, тому попередній 

відпал проводився при Т=3300С. Температура початку інтенсивної кристалізації 

для сплаву Fe83B17 складає 4000С, отже відпал проводився при Т=3500С. 

Температура початку інтенсивної кристалізації  для аморфних сплавів Fe80B20  та  

Fe83B17,  після комбінованої термомеханічної  обробки збільшилась на 800С. 

 
 

Рисунок 4.32 Температурна залежність відносної зміни об’єму / ( )V V T  

аморфного сплаву Fe80B20  (1 – вихідний зразок; 2 – зразок після 

термомеханічної  обробки). 
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Рисунок 4.33 Температурна залежність відносної зміни об’єму 

/ ( )V V T  аморфного сплаву Fe83B17  (1 – вихідний зразок; 

2 – зразок після термомеханічної  обробки). 

Таблиця 4.11 наведено температури початку інтенсивної кристалізації для вихідних 

зразків та після проведеної термомеханічної обробки.   

Склад аморфного 

сплаву 

kT , 0С 

вихідний 

сплав 

1
kT , 0С  після  обробки: 

відпал KТ к 50  + 

механічної обробки  
225 МПА,5 циклів 

10
kk ТTТ  , 0С 

Fe80B14Si6 500 540 40 

Fe77,5B16Si2Ni3,5Mo1 475 520 45 

Fe76Ni4Si6B14 450 500 50 

Fe78 Мо2Si6B14 580 600 20 

Fe76,2B14Si6Ni3,8 500 540 40 

Fe80B20 380 460 80 

Fe83B17 400 480 80 
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Температура початку інтенсивної кристалізації для аморфних сплавів після 

комбінованої термомеханічної обробки збільшилась на (20-80)0С. Отримані 

результати можна пояснити тим, що проведена обробка аморфних сплавів 

призводить до істотного зміщення фазової рівноваги в гетерогенній системі: 

аморфна матриця – вморожені центри кристалізації. Крім того, при механічній 

обробці аморфних сплавів відбувається руйнування і дроблення вморожених 

центрів кристалізації, присутніх в початкових зразках та гомогенізація структури 

сплаву. 

 

Висновки до розділу IV 

Експериментально встановлено, що ізотермічний відпал при температурах в 

районі (0.5÷0.6)
kr

T  призводить до гомогенізації аморфних сплавів і значного 

підвищення їх термічної стабільності.  

Результати експериментальних досліджень підтверджують висновки теорії 

термодинамічної стабільності аморфних сплавів, яка показує можливість зсуву 

фазової рівноваги в системі аморфна матриця – вморожені центри кристалізації за 

рахунок спрямованої зміни зовнішніх впливів та визначають способи розширення 

температурного інтервалу існування аморфного стану сплавів та переходу 

аморфних сплавів в нанокристалічний стан. 

На основі аналізу теорії високотемпературної термодинамічної стабільності 

аморфних сплавів запропоновано метод отримання аморфно-наноструктурного 

стану з початкового аморфного. Отримано сплави в аморфно-нанокристалічному  

стані, що підтверджується результатами електронномікроскопічних досліджень. 

Експериментально доведено, що механічна та комплексна термомеханічна 

обробка аморфних сплавів призводить до підвищення температури початку 

інтенсивної кристалізації за рахунок часткового руйнування  та розчинення 

вморожених центрів кристалізації в аморфній матриці. 
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ВИСНОВКИ 

1. Вперше в рамках теорії гомогенної нуклеації бінарних систем розрахована 

та побудована діаграма «Температура–Час–Перетворення» для сплаву Fe80B20, яка 

дає повну кількісну інформацію про переходи: рідка фаза – аморфний стан; 

аморфний стан – кристалічна фаза, яка дає рекомендації по вибору оптимальних 

технологічних параметрів отримання аморфних сплавів. 

2. Показано що, за рахунок гальмування дифузійних процесів, пов’язаних із 

утворенням в них ультрадисперсних сполук, які уповільнюють процеси дифузії Fe 

та B, багатокомпонентні аморфні сплави характеризуються більш високою 

часовою термостабільністю в порівнянні з бінарними, тим самим перешкоджают 

утворенню основних фаз базового сплаву, які кристалізуються в першу чергу. 

3. Визначено температурні інтервали в яких дією зовнішніх впливів на 

аморфні сплави можна зміщувати фазову рівновагу в гетерогенній системі 

аморфна матриця – вморожені центри кристалізації, тим самим підвищуючи їх 

термостабільність за рахунок розчинення вморожених центрів кристалізації, або 

навпаки, стимулювати їх ріст і наступний перехід аморфного сплаву в 

нанокристалічний стан. 

4. Теоретично обґрунтовано і експериментально реалізовано процес 

«очищення» аморфної матриці від вморожених центрів кристалізації за рахунок 

ініціювання висхідної дифузії, обумовленої наявністю пружних напружень на 

границі аморфної та кристалічної фаз.  

5. Запропоновано метод отримання аморфно-наноструктурного стану з 

початкового аморфного на основі аналізу теорії високотемпературної 

термодинамічної стабільності аморфних сплавів. Отримано сплави в аморфно-

нанокристалічному стані, що підтверджується результатами 

електронномікроскопічних досліджень. 

6. Експериментально доведено, що механічна та комплексна термомеханічна 

обробка аморфних сплавів призводить до підвищення температури початку 

інтенсивної кристалізації за рахунок часткового руйнування  та розчинення 

вморожених центрів кристалізації в аморфній матриці. 
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