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УМОВИ ТА ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ФАЗ ВИСОКОГО ТИСКУ
ПРИ НАПИЛЕННІ

Проведене теоретичне обґрунтування та показана практична можливість одержання фазових
змін у речовині під впливом не тільки температури, тиску і концентрації, а і швидкостей зміни тем-
ператури Tv , тиску Pv і концентрації nv . Наведені критерії надають можливості формування фаз

високого тиску при наднерівноважних умовах конденсації плівок із пару.

У процесі  наднерівноважних умов формування плівок при іонно-плазмовому
напиленні  швидкості зміни термодинамічних параметрів (P,V,T) TVP vvv ,,  значно

відрізняються від рівноважних. Природно, що і хімічний потенціал 12µ∆  при фазо-
вих переходах «пар 1 → твердий стан 2» за таких умов буде суттєво відрізнятися
від рівноважного. Величину 12µ∆  у цьому випадку можливо визначити, якщо ввес-
ти швидкості змін термодинамічних параметрів (P,V,T) за часом

TVP vvv ,, наступним чином [1]:
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де 21,nn  – концентрація атомів у стані фази 1 – пару і в 2 – твердому стані; TnP vvv ,,  –
відповідно швидкості зміни тиску, концентрації і температури; aS  – значення ентропії

системи на один атом; 
n

Va

1=  –  середній об’єм, що займає атом.

Як видно з рівняння (1), величина 12µ∆   залежить від зміни концентрацій

21,nn  та швидкостей зміни тиску Pv , концентрації nv  і температури Tv . Концент-
рація в загальному випадку є функцією тиску P, температури T і об’єму V. Тому
параметри P,T,V безпосередньо через 21,nn   змінюють значення 12µ∆  . Відомо, що
радіус критичного зародка нової фази визначається рівнянням [2 ]
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де σ – коефіцієнт поверхневого натягу речовини.
 Отже KpR  можна змінювати термодинамічними параметрами  P,T,V або

швидкостями TnP vvv ,, . Вплив на систему через  величини TnP vvv ,,  можливий при
умовах, коли

                              PpP vv ≥ ,  npn vv ≥ , TpT vv ≥ ,                                      (3)
де TpnpPp vvv ,,  – швидкості зміни тиску, концентрації і температури в рівноважних

умовах, які визначаються внутрішніми обмінними процесами між атомами,  і явля-
ються сталими величинами для певної речовини. Виконання умов (3) приводить
речовину до нерівноважного  стану. Для встановлення рівноважного стану речови-
ни необхідне виконання наступних умов:

                                 PpP vv ≤ ,  npn vv ≤ , TpT vv ≤ .                                      (4)

У цьому разі швидкості зміни тиску, концентрації і температури визначаються
самою речовиною і являються постійними  для конкретної речовини. За таких умов

KpR  може змінюватися тільки під впливом термодинамічних параметрів P,T,V.
Умовою формування нової фази є виконання нерівності [1]
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                                               λ≤KpR  ,                                                         (5)
де λ  - найбільш ймовірний розмір флуктуації, яка може з’явитися у системі атомів
із початковою концентрацією 1n . Цю величину можливо визначити через довжину
вільного пробігу атомів у паровій фазі 1 з поправкою на зміну перерізу атома [3,4] з
точністю до функціонального множника ϕ [1]
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де TTc ,   - температури випаровування і температура системи у паровій фазі 1; d  –
діаметр атома.

Збільшення тиску P і температури T при рівноважних умовах (4) змінює концентра-
ції  21,nn , що приводить згідно з (1),(2),(6)  до зміни величин λ,KpR . Однак це може при-
вести до невиконання умови (5) для фази, яка за звичайних умов цій умові задовольняла.
Але умова (5) може задовольняти  іншій фазі в нових умовах високого тиску і температу-
ри. Отже, тут спостерігається природно, рівноважна  зміна фазового стану речовини при
зміні тиску P і температури T. Як було показано вище, змінювати KpR  за нерівноважних

умов  можна не тільки термодинамічними параметрами P,T,V, а і їхніми швидкостями змі-
ни TnP vvv ,, . Збільшення швидкостей TnP vvv ,,  порівняно до рівноважних - умова (3),
приводить згідно (1) і (2) до подібної дії на виконання умови (5), як і зміна тиску і темпера-
тури. Таким чином, за нерівноважних умов можна створити умови формування фази, яка
формується в умовах рівноваги при високих значеннях тиску і температури.
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Рис.1. Радіальна функція густини )(Rg  аморфного

Дослідження структури плівок вуглецю, сформованих у наднерівноважних
умовах іонно-плазмового розпилення, показали, що вони знаходяться в аморфному
стані із структурою ближнього порядку за типом алмазу.  Проведений аналіз раді-
альної функції розподілу атомної густини )(Rg  (рис.1), побудованої за результата-
ми дифракції електронів і рентгенівських променів на плівках вуглецю, показав, що
атоми вуглецю знаходяться в аморфному стані. Про це свідчать три інтерференцій-
ні піки, які достатньо чітко виділяються на радіальній функції і після яких вона

практично збігається із значеннями функції 0
24 ρπR .

Положення піків радіальної функції )(Rg  і площі під ними дають можливість

визначити між виділеним атомом і атомами його трьох координаційних сфер як
відстані iR  , так і координаційні числа in . Порівнювальні значення цих величин

для аморфного вуглецю і алмазу подані в табл. 1. Як видно із таблиці, ближній по-
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рядок аморфного вуглецю, отриманого в наднерівноважних умовах іоно-
плазмового розпилення, має структуру близьку до алмазу .

Таблиця 1
Відстані ближніх сусідів від виділеного атома і координаційні числа

аморфного вуглецю і алмазу

Аморфний вуглець Алмаз

Ri Å 1,54 2,54 3,58 1,54 2,52 3,57
in 4 11,7 23,6 4 12 24

Раніше структурні дослідження аморфного вуглецю, отриманого в умовах тер-
мічного напилення, проводилися А. С. Даниловим [5]. Згідно з цими дослідження-
ми аморфний вуглець має структуру ближнього порядку подібному до графіту
(табл. 2.).

Таблиця 2
Відстані ближніх сусідів від виділеного атома і координаційні числа аморфного

 вуглецю і графіту

Відстані ближніх сусідів від виділеного атома і координаційні числа аморф-
ного вуглецю і графіту. Порівняння результатів досліджень структур  аморфного
вуглецю, отриманого в умовах іонно-плазмового і термічного розпилення,  показує,
що підвищення нерівноважності формування вуглецю із пару при переході до твер-
дого стану шляхом збільшення швидкостей TnP vvv ,,  , змінює структуру ближнього

порядку від структури  графіту до структури алмазу.
Проведені оцінки тиску, який виникає за рахунок потоку атомів вуглецю, що попа-

дають на підкладку при іонно-плазмовому розпиленні, показали, що вони не перевищу-
ють  1 Па. Останнє вказує на те, що формування аморфного вуглецю із структурою ал-
мазу  в цих умовах здійснюється не за рахунок високих значень тиску і температури, а
завдяки  високим значенням швидкостей зміни  тиску, концентрації і температури:

TnP vvv ,, . Результати експерименту одночасно підтверджують теоретичне обґрунтуван-
ня можливості існування  альтернативного шляху формування фаз високого тиску за
наднерівноважних умов формування конденсованих плівок з пару.

Проведено теоретическое и практическое обоснование влияния не только температуры,

давления и концентрации, а и скоростей изменения температуры Tv , давления Pv  и концен-

трации nv  на фазовые изменения в веществе. Это даёт возможность формированию фаз высоко-
го давления при сверхнеравновесных условиях конденсации плёнок с пара.

The influence of not the temperature, pressure, concentration but their rates of changing on
phase transitions are grounded theoretically and experimentally. It allows the high-pressure phases to
form under the non-equilibrium conditions of film condensation from vapor.
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Аморфний вуглець Графіт

Ri Å 1,44 2,48 3,3 3,7 1,42 2,45 2,83 3,63

in 3 9 3-4 12 3 6 3 9


