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НАДНЕРІВНОВАЖНА КРИСТАЛІЗАЦІЯ, ЯК СУЧАСНИЙ 
МЕТОД ОТРИМАННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ АМОРФНИХ І 

НАНОКРИСТАЛІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 
Проведено дослідження впливу надшвидких охолоджень на структуро- і фазоутворення двох 

класів бінарних сплавів: перехідний метал (ПМ)- металоїд (В,С) і систем з незмішуваністю компонентів 
у рідкому стані (Fe-Ag, Fe-Bi, Fe-Sn). Розроблені нові моделі, алгоритми та програми для моделюван-
ня за методами сіток, Монте-Карло, молекулярної динаміки та шляхом чисельного інтегрування 
задач масової кристалізації, процесів, що відбуваються при рості кристалів, кристалізації плівок, 
утворення нанокристалів при відпалах аморфних матеріалів. Вивчена структура міжфазної границі 
та структура нанокристалів залежно від їхнього розміру, визначені фактори, що впливають на утво-
рення кристалічних плівок і досконалість структури.  

Запропонований у 60-х роках минулого сторіччя метод гартування [1; 2] з рі-
дини поряд із сучасним методом гартування з пароподібного стану значно поширили 
як можливості покращення фізичних властивостей матеріалів, так і дозволили погли-
бити знання щодо структури і кінетики кристалізації металів і сплавів. Оскільки про-
цеси, що проходять за даних умов, дуже часто не можуть бути експериментально 
простежені і зафіксовані, то в останні роки набувають актуальності комп’ютерні 
методи вивчення наведених процесів швидкої кристалізації. У роботі розроблені 
нові моделі, алгоритми та програми для моделювання за методом сіток, за методом 
Монте-Карло, за методом молекулярної динаміки та шляхом чисельного інтегру-
вання задач масової кристалізації процесів, що відбуваються при рості кристалів, 
кристалізації плівок, утворення нанокристалів при відпалах аморфних матеріалів. 
Вивчена структура міжфазної межі та структура нанокристалів в залежності від їх 
розміру, визначні фактори, що впливають на утворення кристалічних плівок і до-
сконалість їхньої структури. 

Вибір сплавів був обумовлений наступними факторами: 1) дослідженню бінар-
них сплавів ПМ (Fe, Co)- металоїд (вуглець, бор) в інтервалі концентрацій до 25 ат.% 
легуючого елементу присвячено дуже багато робіт. Поряд з цим цікавим з експеримен-
тальної і наукової точки зору виглядає можливість одержання метастабільних станів в 
сплавах, де кількість атомів, наприклад, вуглецю, навіть перевищує кількість атомів 
ПМ. Останнє може дати додаткову інформацію щодо ближнього порядку в 
розташуванні атомів в аморфних і нанокристалічних фазах, а також щодо вплива 
ближнього порядку на особливості кристалізаційних процесів; 2) розташування наяв-
ного або віртуального куполу розшарування в рідкому стані, який обумовлений, у пер-
шу чергу, підсиленням однойменних зв’язків між атомами компонентів, в умовах над-
швидкого охолодження, якщо склад рідини знаходиться в межах або за межами темпе-
ратурного інтервалу існування означеного купола, може впливати на фазовий стан 
кінцевого продукту гартування. Крім цього, існування абсолютної незмішуваності 
компонентів у рідкому стані у сплавах з аномально високою позитивною енергією 
змішування (таких бінарних систем налічується понад 80, а потрійних – більш 250), дає 
поштовх для ретельного дослідження означеного перспективного класу матеріалів для 
мікроелектроніки і радіоприладобудування. 

Сплави систем перехідний метал-металоїд. Досліджені високовуглецеві 
плівки наступних складів Fe-C і Со-С (табл.1), отриманих методом ГПС зі швидкістю 
охолодження 10¹²–10¹³ К/с. З наведеної таблиці випливає, що у плівках залізо-вуглець із 
вмістом вуглецю 20-31 ат. % формується суміш двох некристалічних фаз: 
рентгеноаморфної фази РАФ-1, кластери якої мають ГЩУ-орієнтацію на базі атомів Fe, 
та аморфного вуглецю РАФ-2. Припущення щодо ГЩУ-орієнтації в кластерах базується 
на тому, що у процесі відпалу безпосередньо на місці 1-максимуму (гало) на рентгено-
грамах з’являються лінії проміжної фази з ГЩУ-граткой. З подальшим вмістом вуглецю 
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рентгеноаморфна фаза поступово переходить до аморфної (АФ) з оціненими розмірами 
областей когерентного розсіювання (ОКР) L~1,5нм. На користь утворення саме 
аморфної структури свідчить і тот факт, що у процесі ізохрональних відпалів аморфних 
плівок на дифузному гало з боку менших, за даними РСА, кутів безпосередньо 

з’являються порівняно широкі лінії кристалічної метастабільної фази XXCFe −2 із 

збільшеними  порівняно з отриманими методом ГРС (а=0,2635нм; с=0,4283нм)  
періодами ГЩУ-гратки в межах а=0,2810...0,2871нм; с=0,4371...0,4474нм). 
Кристалографічна можливість утворення на першій стадії розпаду аморфної фази саме 
кристалітів з ГЩУ-граткою на базі атомів заліза підтверджується і значенням об’єму 
елементарної гратки, що приходиться на 1 атом заліза, який залежно від вмісту вуглецю 
складає 0,015...0,016 нм³/атом Fe. Отримане значення питомого об’єму наближається до 
теоретичної прямої Вегарда. Разом з тим розрахований об’єм на атом заліза у фазі 

XXCFe −2  у середньому на 15 – 20 % перевищує ідентичний параметр, який фіксується в 

методі ЗРС, звідки можна уявити, що у процесі відпалу на ранніх стадіях розпаду АФ у 

структурі плівок формуються нанокристали проміжної фази XXCFe −2  із змінним за вуг-

лецем складом. У досліджених напилених плівках товщиною 40 – 45 нм з розмірами 
ОКР=2...3нм (табл.1) окрім високих швидкостей охолодження суттєвий внесок у 
здібність формування метастабільних фаз за умов наднерівноважної конденсації вносить 
лапласовий тиск на частинку, який в умовах механізму конденсації за типом пара-
рідина-тверда фаза (ПРТ) у методі ІПН складає 10

4
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5
атм [3]. Подібний тиск є достатнім 

для того, щоб у напилених плівках полегшувалося формування фази високого тиску, до 
якої відноситься і ГЩУ-модифікація заліза. Спостерігаєму зміну періодів гратки 
метастабільної ГЩУ-фази у плівках можна пов’язати з утворенням в залежно від складу 
і умов напилення твердих розчинів на базі ГЩУ-фази із різним степенем насиченості її 
вуглецем. З підвищенням температур відпалу ступень насиченості вуглецем цієї фази 
вуглецем монотонно зніжується. У рівноважному стані у структурі відпалених плівок Fe-
C у залежності від вмісту вуглецю існує або суміш фаз ОЦК-заліза +цементит, або ОЦК-
Fe+цементит+вільний вуглець. Таким чином, перехід аморфної фази до рівноважного 
стану проходить крізь стадію утворення і наступного розпаду метастабільної ГЩУ-фази 
змінного складу, що співпадає з відомим термодинамічним правилом ступенів Оствальда 
переходу фаз з різним ступенем метастабільності в рівноважний стан. Послідовність пе-
реходу нерівноважної суміши фаз до рівноважного стану відтворена у табл.1.  

Таблиця 1 
Фазовий склад плівок у свіжонапиленому та термообробленому станах 

Термооброблений стан Склад, 
ат.% 

Rвих., 
Ом/кв. 

Вихідний стан 
300о С 500о С 630о С 

Fe-20 %С;  17 РАФ-1, (L=2,8нм)  РАФ-1, (L=2,8нм) α′-Fe+Fe3C α-Fe+Fe3C 
Fe-31 %С 25 РАФ-1 (L=2,5нм)+РАФ-2 Fe2-XCX α′-Fe+Fe3C α-Fe+Fe3C 
Fe-43 %С  АФ (L=1,2нм)+РАФ-2 Fe2-XCX+РАФ-2 α′-Fe+Fe3C α-Fe+Fe3C 
Fe-55 %С 110 АФ (L=1,5нм)+РАФ-2 Fe2-XCX+РАФ-2 α′-Fe+Fe3C α-Fe+Fe3C 
Fe-69 %С 2500 Fe2-XCX +РАФ-2 α´-Fe+Fe3C+C α′-Fe+Fe3C+С α-Fe+Fe3C+С 
Fe-84 %С 40000 Fe2-XCX +РАФ-2 α´-Fe+Fe3C+C α′-Fe+Fe3C+С α-Fe+Fe3C+С 
Co-5 %C  α′-Сo (а=0.3570 нм)    
Co-11 %C  α′-Сo (а=0.3581 нм)+Со3С    
Co-18 %C  НКФ (L=12 нм)    
Co-26 %C  РАФ-1 (L=3.5 нм)    
Co-52 %C  Со2С (а=0.2864 нм; 

b=0.4509 нм; 
с=0.4395 нм)+C 

   

Де: Rвих. − поверхневий електроопір (ПЕО) у свіжонапиленому стані, РАФ-1 – рентгеноаморф-
на фаза на базі сполук Fe-C; Сo-C; Ni-C; РАФ-2 – рентгеноаморфна фаза на базі вільного вуглецю; АФ 
– аморфна фаза; L – області когерентного розсіювання; α′ – пересичений вуглецем твердий розчин на 
основі ОЦК-Fe та ГЦК – Co; НКФ – нанокристалічна фаза, відповідно 
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У виробничих умовах 
при отриманні сплавів кобальт-
вуглець формується метаста-
більний карбід Со3С. Насампе-
ред, це пов’язано з тим, що для 
кристалізації останнього 
потрібно незначне переохолод-
ження розплаву по відношенню 
до лінії евтектичної горизонталі 
рівноважної діаграми стану [4], 
оскільки, в результаті незначної 
різниці у складах карбіду і 
вихідного розплаву кінетично 
більш вигідною стає 
кристалізація саме карбіду. Ме-
та даної частини роботи була у 
вивченні особливостей форму-
вання і термічної стабільності 
аморфних і нанокристалічних 
фаз у високо вуглецевих напи-
лених плівках системи Со-С, а 
також у дослідженні деяких 
фізичних властивостей. З табл. 
2 видно, що у процесі ГПС 
формуються структурні стани, 
які суттєво відрізняються від 
рівноважної діаграми стану. На 
рис.1. наведені діаграми. Як 
показано в [4], при гартуванні з 
розплаву поряд із сильнопере-
сиченим (СПТР) твердим роз-
чином на основі гратки ГЦК-
кобальту фіксується 

метастабільний карбід Со3С з орторомбічною граткою. За оцінками максимальна 
концентрація вуглецю в гратці ГЦК-Со складає 5,9 ат. %. Утворення СПТР є одним із 
найбільш вивчених ефектів кристалізації розплавів з високими швидкостями охолод-
ження, для напівкількісної інтерпретації якого успішно застосовується концепція 
метастабільних діаграм стану [4]. У межах цієї концепції зміна насиченості твердих 
розчинів і зміщення евтектичної точки із збільшенням швидкості охолодження розпла-
ву (і відповідно, збільшення переохолодження) можуть бути описані лінійною 
екстраполяцією ліній ліквідусу і солідуса в метастабільну переохолоджену область 
(рис.1,а). З урахуванням наведеного вище значення концентрації СПТР у фольгах, от-
риманих ГРС, показана метастабільна діаграма, яка відповідає швидкостям охолод-
ження ~10

7
 К/с. З цієї діаграми видно стан сплавів Со-С після ГРС і ГПС. Зниження 

температури метастабільної евтектики (ГЦК-Со+Со3С) складає приблизно 130К, склад 
евтектики зміщується до концентрації ~21ат. % С, а максимальна насиченість твердого 
розчину досягає 5,9ат.%С. Період гратки твердого розчину при цьому дорівнює 
0,3575нм. Аналіз концентраційної залежності періоду гратки твердого розчину вугле-
цю в ГЦК-Со за результатами роботи дозволив отримати вираз а=0,3544 
+0,000515 Х нм (Х-ат. % С). У відповідності до цього вміст вуглецю у твердоиу 
розчині ГЦК-Со в напиленій плівці з 11ат. % С (табл. 1) складає ~7,1 ат. %. У концепції 
метастабільних діаграм стану це означає, що кристалізація при ГПС повинна проходи-
ти при більш суттєвому (~240К) переохолодженні, за яким концентрація метастабіль-
ної евтектики зміщується до концентрації ~28 ат. % С (рис. 1, а). Наведена діаграма 
метастабільної рівноваги може бути використана в якості основи для інтерпретації 
нерівноважних станів, отриманих у напилених плівках. 

 

5 

7 

Рис.1. а) Діаграма стану сплавів Со-С: безперервні лінії – 
стабільна рівновага; пунктирні лінії – метастабільна рів-
новага після ГРС; штрихпунктирні лінії– метастабільна 
рівновага після ГПС; б) діаграма знаходження метастабі-
льних фаз після ЗПС 
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Рис. 2. Електронограма свіжонапиленої плівки Со- 26 ат. % С 
 

Дійсно, як випливає з даних табл.1, і результатів електронно-оптичних 
досліджень, при наближенні складу сплаву до складу метастабільної евтектики струк-
тура суттєво здрібнюється до практично безструктурного (аморфного) стану, що видно 
на дифракційній картині плівок Со-26ат. % С (рис.2). Розміри областей когерентного 
розсіювання для цієї структури складають ~3,5 нм, що майже вдвічі більші, ніж у склі 
систем перехідний метал-металоїд. Формування структур без дальнього порядку у 
сплавах Со-С при ГРС добре співпадає з найбільш відомим критерієм «глибокої евтек-
тики», який характеризує нахил розплавів до аморфізації. Згідно з ним, якщо темпера-
тура початку кристалізації розплаву (в даному випадку – метастабільної евтектики 

MET " , рис.1,а) ближче до температури скловання, яка є плавною функцією складу, тим 
легше подавити процеси кристалізації. У сплаві з концентрацією вуглецю вище 
33 ат. % С замість формування карбіду Со3С кінетично стає більш вигідною 
кристалізація іншого метастабільного карбіду Со2С з ромбічною граткою та надлиш-
кового вуглецю. Слід зауважити, що періоди гратки карбіду Со2С, отриманого методом 
ГПС, відрізняється від періодів гратки цього карбіду, отриманого у процесі 
карбюрізації кобальту в атмосфері вуглецю. Цей факт свідчить на користь утворення в 

умовах наднерівноважного твердіння твердого розчину віднімання ( ХХССо −2 ), окрім 

цього – деяка частина вуглецю присутня у структурі плівок у вільному вигляді. 
Дослідження температурної стабільності виникаючих проміжних станів показало, що в 
залежності від складу плівок послідовність фазових перетворень при підвищенні тем-
ператури має наступний вигляд: 

1) Со-18%С: НКФ→ГЦК-Со+ ССо2 →ГЦК-Со+ ССо3 ; 

2) Со-26%С: РАФ→ГЦК-Со+ ССо2 →ГЦК-Со+ ССо3 ; 

3) Со-52%С: ССо2 +С→ ГЦК-Со+ ССо2 +С→ ГЦК-Со+ ССо3 +С. 

З наведеної схеми випливає, що ступінь метастабільності карбіду Со3С ниж-
че, ніж Со2С. З іншого боку, формування на початковій стадії розпаду НКФ і РАФ 
дисперсних виділених фаз з граткою ГЦК-Со і Со2С дає змогу припустити, що, як і 
для сплавів залізо-вуглець, основу цих структур складають кластери з ближнім по-
рядком, що характерний для формуючихся фаз. Ця обставина, а також 
відповідність фазового складу плівок діаграмі метастабільної рівноваги вказують 
на те, що процес конденсації парової фази в методі ГПС проходить за механізмом 
П-Р-Т. Метастабільні карбіди Со3С і Со2С раніш були синтезовані в умовах висо-
ких зовнішніх тисків (20 МПа) . Ці результати з урахуванням установленого при 
ГРС аналогічного характеру впливу температури і тиску, як термодинамічних 
параметрів на процес кристалізації, також збігається із припущенням щодо форму-
вання плівок в описаних вище умовах експерименту за механізмом П-Р-Т. 

Таблиця 2  
Залежність коерцитивної сили плівок Fe-C і Со-C від складу і режимів термообробки 

 
Сплав, ат. % Исходный 483 К 903 К 973 К 
Fe-20 % С 
Fe-31 % С 
Fe-55 % С 
Fe-69 % С 
Fe-84 %С 
Со-18 % С 
Со-26 % С 
Со-52 % С 

2 Е 
5 Е 
10 Е 
126 Е 
175 Е 
95 Е 
150 Е 
< 5 Е 

6 Е 
11 Е 
62 Е 
275 Е 
192 Е 
85 Е 
140 Е 
< 5 Е 

99 Е 
125 Е 
245 Е 
550 Е 
201 Е 
20 Е 
40 Е 
205 Е 

125 Е 
151 Е 
145 Е 
275 Е 
102 Е 

 
 
 

Формування метастабільних структурних станів та їхній наступний відпал 
суттєво впливають на магнітні характеристики плівок ПМ-металоїд. Було встанов-
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лено, що високі значення коерцитивної сили у плівках з частково кристалічною 
структурою обумовлені впливом навколишньої аморфної вуглецевої матриці 
(«вуглецевої шуби») на процеси перемагнічування нанорозмірних частинок 
феромагнітних кобальту і заліза (табл.2). 

 

Сплави незмішуваних систем. У даній роботі також було досліджено дві 
системи сплавів, компоненти яких не змішуються в рідкому стані (тобто мають 
аномально великі позитивні енергії змішування), та ті, в яких існує купол розшару-
вання в рідині: відповідно, Fe-Ag, Fe-Bi i Fe-Sn. Ці системи «феромагнетик-
діамагнетик» привертають увагу, у першу чергу, як потенційні магнітотверді 
матеріали. Дійсно, коерцитивна сила у плівках Fe-Ag у разі перпендикулярного 
прикладення магнітного поля до поверхні плівки становила більше 2кЕ. 
Підвищений рівень магнітотвердих властивостей, природньо, обумовлений гальму-
ванням діелектричним прошарком з вісмуту на процеси перемагнічування 
феромагнітних доменів заліза. Встановлення температурно-концентраційних об-
ластей куполів розшаровування є важливим, з практичної точки зору, в умовах над-
швидкого охолодження. З цією метою були розраховані параметри взаємодії 
елементів у рідкому стані у сплаві Fe-Sn в межах моделі квазісубрегулярних 
розчинів. Означені параметри наведені в табл.3. 

Таблиця 3  
Параметри взаємодії в рідкому стані і значення критичних точок  

куполів розшарування для системи Fe-Sn 
 

Параметри взаємодії, кДж W0=26,37-0,55·10
-3 Т 

W1=33,14-0,0225·Т 
Розраховані величини Ткр=1840 К 

хкр=57 ат.% Sn 
Літературні експериментальні або 
теоретичні дані 

Ткр=1778 К [5] 
хкр=50,3 ат.% Sn 

 

За даними РСА і магнітних вимірювань можна вважати, що взаємодія 
феромагнітних доменів FeXSnY нанокристалічних розмірів (4 – 5нм) з навколишнь-
ою парамагнітною шубою з Sn приводить до суттєвого зростання обмінної енергії 
між ними і відповідній величині коерцитивної сили. У разі збільшення вмісту олова 
рівень її різко зменшується (рис.3). Розраховані позитивні енергії утворення, які 
були отримані за моделлю квазісубрегулярних розчинів дали змогу побудувати ку-
пол розшаровування в цій системі, який добре збігається з експериментально одер-

жаним куполом. За цих умов при надшвид-
кому охолодженні має значення температу-
ра розплаву перед гартуванням, оскільки, 
наприклад, гартування з температури поза 
куполом або в межах його дає змогу одер-
жувати відповідно одно- або двохфазні ста-
ни в сплавах. Узагальнюючи наведені вище 
експериментальні результати надшвидкого 
охолодження стає актуальним теоретично 
досліджувати початкові етапи кристалізації, 
використовуючи внаслідок важких експе-
риментальних труднощів сучасні моделі і 
методики. 

 

Комп'ютерне моделювання нерів-
новажної кристалізації. Найбільш широке 
застосування у фізиці знайшли три методи: 
метод сіток для розв’язків диференційних 
рівнянь у частинних похідних, методи 
Монте-Карло і молекулярної динаміки. Усі 

методи допускають проведення обчислювальних експериментів. На кафедрі 
металофізики ці методи застосовуються для вивчення процесів кристалізації з 
використанням нових удосконалених моделей. Застосовуються також нові 
методики прямого інтегрування для складних задач масової кристалізації. 
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Рис.3. Залежність коерцитивної сили  
від вмісту олова в ЗРС сплавах Fe-Sn 
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Чисельні розв’язки дифузійних задач росту кристалів методом сіток з ураху-
ванням кінетики поверхневих процесів, локального нахилу й кривизни ділянок 
міжфазної границі дозволили нам ще в 80-х роках досить повно описати еволюцію 
форми вільно зростаючих кристалів, при різних механізмах росту. Нещодавно ме-
тод сіток (з новими вдосконаленнями) нами застосований до тривимірного моде-
лювання спрямованого твердіння [6]. Зараз разом з методом сіток розглядається 
проблема масової кристалізації в багатокомпонентних системах з різною дифузій-
ною рухливістю їхніх компонентів. 

Метод Монте-Карло для моделювання атомних процесів кристалізації засто-
совується на кафедрі металофізики вже біля десяти років [7]. Мірою зростаючої 
складності проблем удосконалювали застосовувані моделі, і таким чином, методи-
ки моделювання. 

Для знаходження середніх характеристик рівноважного стану молекулярних 
систем  за методом Монте-Карло зазвичай використовують алгоритми Метрополи-
са або Кройца (метод термостату). Для моделювання росту кристалів застосовують 
кінетичне моделювання, алгоритм якого обґрунтований в 70-х роках у роботах Че-
рнова, Беннеми, Гілмера для «solіd on solіd» моделі росту кристала Косселя  (проста 
кубічна ґратка, атоми поділяються на умовно «тверді», і умовно «рідкі» або «газо-
подібні» – «fluіd»). У цій моделі розраховуються й використовуються імовірності 
приєднання до кристала P

+
 й відриву від нього P

–
 атомів за середній час τ_ (τmіn) 

існування на поверхні атома з одним зв'язком «твердий»-«твердий» (s-s). Імовірно-
сті P

–
 визначаються експонентним фактором від сумарної енергії зв'язку атома із 

сусідніми s-атомами. Імовірність приєднання атома до кристала пов'язана з різни-
цею хімічних потенціалів двох фаз  ∆µ. Цим методом у [7] вивчені шорсткість по-
верхні й формотворення малих кристалів, кінетика утворення двовимірних зародків 
на поверхні зростаючих кристалів та їх крайова енергія. 

При вивченні кінетики утворення кристалічних плівок [8,9] застосовувалися 
сітки, що відповідають різним кристалічним структурам, і розглядалася взаємодія 
атомів із сусідами з першої, другої і третьої координаційних сфер. 

Для вивчення кристалізації сплавів нами [10] застосована нова модель – мо-
дель граткової рідини. Імовірності приєднання атомів до кристалічних кластерів 
залежать від числа їхніх сусідів у рідкій фазі. Крім того, враховується дифузія ком-
понентів за  вакансійним механізмом. Енергії активації для стрибків у вакансії об-
числювалися після підрахунку числа найближчих сусідів. Як об'єкти обрані сплави 
систем Bі-Sn, Bі-Іn, форми й кінетика росту первинних кристалів вісмуту по-
різному змінюються при зміні складу розплавів. 

Імовірності приєднання «рідких» атомів до кристалів залежать від числа зв'я-
зків nl типу «рідкий»-«рідкий» 

P
+
= K+τmin νoexp((∆µ−2nlαϕ)/kT) ,       (1) 

 

де  ϕ – надлишкова енергія s-l зв’язку (теплота плавлення в розрахунку на один 
зв’язок одного атома); α − множник: величина 2zαϕ дорівнює енергії активації са-
модифузії в рідкий фазі; K

+
=
 
exp(–∆H/kT) з умови P+

= P–
 для зламу сходинки при 

рівноважній температурі. 
Імовірність відриву атома від кристала (перетворення на «рідкий») 

P
−
= τmin νoexp(−2ns (1+α)ϕ/kT– us/kT),   (2) 

 

де ns – число s-s зв'язків  (твердий-твердий) атома, а надлишкова енергія зв'язку s-
атома з підкладкою us (у випадку першого від підкладки шару), залежить від типу 
компонента. 

Імовірність обміну атома з вакансією  
 

Pv= τmin νoexp((−umin– ∆u)/kT)    ,       (3) 
 

де umin= zαϕ – мінімальна величина енергії активації; ∆u – добавка до енергії акти-
вації в тих випадках, коли енергія атома в новому стані вище, ніж у попередньому 
(розрахунок по всіх найближчих сусідах з урахуванням усіх енергій зв'язку Vllіj).  
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На рис.4. показано розподіли концентрації компонентів і частки кристалічної 
фази у послідовних атомних шарах при виділенні кристалів вісмуту з його розпла-
вів з оловом та індієм. Ширина міжфазної границі істотно зменшується при пере-
ході від сплаву з 10 ат. % Sn до сплаву з 15 ат. % Sn. Аналіз розподілу кластерів за 
розмірами показує, що в разі росту з розплавів системи Bі-Sn виникають більші 
двовимірні кластери, ніж у системі Bі-Іn. 

 
 

 
 

Рис.4. Будова перехідних шарів між кристалом і рідиною: 
а,b  – для системи Bі-Sn (10 й 15 ат. % Sn відповідно); c – Bі+15 ат. % Іn; 1 – частка рідкого 
А-компонента (Bі); 2 – В-компоненти; 3 – вакансій; 4 – частка кристалічної фази (Bі). 

При вивченні адсорбційних процесів (рис.5), енергію взаємодії атомів різних 
компонентів з підкладкою і один з одним варіювали в значних межах. Для основно-
го А-компонента взяті термодинамічні параметри міді: Тпл=1356 К, 
∆Hплавл./kTпл=1.13, ∆Hвип/kTпл=27, ϕ=∆H/6 и VllAA=–∆HвипТпл/3T. Рис. 5b демонструє, 
як неактивний третій C-компонент (темно-сірий, 10 %), що сильно взаємодіє з A-
компонентом і слабко взаємодіє з підкладкою або B-компонентом, впливає на ад-
сорбцію B-компонента – призводить до підвищення його вмісту у першому шарі. 

Монте-Карло моделювання спрямованої кристалізації вивчене в [11]. Коефі-
цієнт дифузії визначався з розв’язку для дуже високого градієнта температури 
(1 К/ат. шар, практично плоска міжфазна границя – рис.6), D=(1.2 0.15)×10

-9
м

2
/с, а 

коефіцієнт розподілу становив 0.08 за цих умов. Розвиток комірчастого фронту при 
різних швидкостях кристалізації (протягування зразка) показано на рис.7. 

 
Рис. 5. Структура атомного шару трикомпонентного розплаву, граничного із підкладкою 

а,b – у рівноважних умовах (T0=1356 K, Te=1216 K й Te=1150 K): вакансії білі, А-компонент світ-
ло-сірий; с – переохолоджений (Te =1200 K, ∆ ∆ ∆ ∆T=400 К) розплав із центрами кристалізації; αααα=1.0, 

uAl,sb=⋅⋅⋅⋅0.7VllAA, uBl,sb=⋅⋅⋅⋅0.8VllAA,  uCl,sb=⋅⋅⋅⋅0.4VllAA;  VllCA=1.2VllAA, VllCB=0.6VllAA, e2=0.8 
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З результатів теоретичного 
аналізу розвитку хвильових викрив-
лень у рамках методу малих збурень 
випливало, що можлива стабілізація 
плоского фронту при дуже високих 
швидкостях протягування. Як пока-
зано нами, при високих швидкостях 
протягування зразка або температур-
ного поля, фронт наближається до 
плоского, але коефіцієнт розподілу 
для домішки при цьому практично 
дорівнює одиниці, тому що кристал 
захоплює рідину разом із другим 
компонентом і вакансіями. 

Розрахунки кінетики масової 
кристалізації аморфних сплавів 
Fe80B20, Fe40Ni40P14B6, Fe85B15, 
Fe80Si6B14, з урахуванням основних 
факторів, які впливають на швидкість 
росту центрів кристалізації: їхній роз-

мір, здвижку Гіббса-Томсона, залежність кінетичного коефіцієнта від температури й 
концентрації розплаву, перехід від кінетичного до дифузійного режиму, проведено в 
[12]. Розглянуто випадок одночасного виділення кількох фаз. Вивчено вплив об’єму 
зразка на кінетику кристалізації та розподіл центрів кристалізації за розмірами. 

Кількість зародків, що виникають при даній температурі, дорівнює добутку 
I·∆t(T)·F(t-∆t)·V,    (4) 

де ∆t(T) – інтервал часу, який відповідає охолодженню розплаву або нагріванню 
аморфного сплаву на один градус, F(t-∆t) – частка матричної фази у попередній 
момент часу, V – об’єм зразка. При дуже малому об’ємі зразка його вплив на кіне-
тику кристалізації виявляється істотним. Збільшення об’єму кристалічної фази ви-
значаємо як збільшення об’єму всіх центрів кристалізації різного розміру, що виник-
ли раніше в моменти часу t-i∆t, у сумі з об’ємом нових зародків у кількості n(t) 

)()]()3/4)((),()([)(
3

ttFTrtnttitVtitnTV nii

i

cryst ∆−+∆∆−∆∆−=∆ ∑ π . (5) 

Для знаходження частки кристалічної фази в кожний момент часу t, що відпо-
відає температурі Т, додається об’єм закристалізований за час ∆t. Після розрахунку 
для режиму загартування зберігаються масиви зі значеннями кількостей і розмірів 
центрів кристалізації, що виникли при різних температурах. На етапі нагріву або 
відпалу ці центри кристалізації змінюють свій розмір (ростуть або розчиняються). 
Крім того, виникають нові центри кристалізації, які також можуть рости. Збіль-
шення об’єму кристалічної фази є сумою зміни об’єму всіх центрів кристалізації з 
урахуванням частки рідкої фази. 

Розрахунки масової кристалізації з урахуванням виправлень до швидкості росту 
показують, що узгодження з експериментальними даними має місце при менших, ніж у 
інших авторів, тобто більше реальних, значеннях енергій активації для кінетичних ко-
ефіцієнтів. Перехід від кінетичного до дифузійного режиму росту відбувається при 
розмірах кристалів (2rк≅20–40 нм). І вірним є опис, що враховує цей перехід. 

Для сплаву Al88Y7Fe5 проведене моделювання  з урахуванням великої різниці у 
величині парціальних коефіцієнтів дифузії компонентів. Як відзначено в [13], в аморф-
ному сплаві Al88Y7Fe5 парціальний коефіцієнт дифузії ітрію приблизно у 100 разів мен-
ше коефіцієнта дифузії алюмінію й тільки цей коефіцієнт дифузії вони враховували. 
Ми припустили, що парціальні коефіцієнти дифузії алюмінію і заліза в розплаві, D1 й 
D2, однакові. У цьому випадку, з урахуванням швидкості руху розплаву, виходить по-
рівняно проста умова балансу речовини по третьому компоненту 

 
 

 Рис.6. Початковий розподіл концентрації домішки 
 

 
Рис.7. Початкові (а) і зростаючі 
викривлення (b,c) з довжиною хвилі: 
a,b - 25; c – 50 міжатомних відстаней,  
V=8.1⋅⋅⋅⋅106 міжатомних відстаней/с. 
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де U – швидкість росту первинного кристалика алюмінію; ρ – його розмір; Cs3 – 

поверхнева концентрація третього компонента; Deff = 13 33
)1( DCDC ss +−  з огляду 

на умови балансу речовини для першого та другого компонента, одержали вирази 
для розрахунку їхніх поверхневих концентрацій. Нові значення концентрацій на 
кожному кроці за часом знаходили після визначення середніх концентрацій у неза-
кристалізованих сферичних шарах з умов загального балансу речовини по кожному 
компоненту. Результати розрахунків відображені на рис.8. На рис. 8а показані за-
лежності від часу частки кристалічної фази й поверхневих концентрацій компонен-
тів (на границі зі зростаючими нанокристалами алюмінію). На рис. 8 б тепловий 
ефект, часова залежність похідній dQ/dt~dθ/dt, порівнюється з експериментальними 
даними, і наведена залежність від часу відносного поверхневого пересичення (част-
ки від середнього пересичення розплаву) по компоненту, що виділяється. Узгод-
ження з експериментальними даними задовільне. Експериментальна крива почина-
ється відразу від більших значень, оскільки в експерименті не можна нагріти зразок 
миттєво. Частка поверхневого пересичення досить велика, це свідчить на користь 
наших, більш загальних розв’язків. 

 

 
Рис. 8. . Кінетика масової кристалізації в багатокомпонентній системі, 

D1=0.001exp(-18400/Т) м
2/с; D2= D1;  D3= D1/100; а: 1,2,3 – Сп1, Сп2, Сп3;  4 - θθθθ(t); 

б: 1 – тепловий ефект dQ/dt, 2 –∆Свідн; 3- експериментальні результати [13] 
 

 
Рис. 9. Ріст нанокристалів при відпалі аморфного заліза, Т=1100 К 

 

Вивчення процесів кристалізації аморфних сплавів проводили також методом 
молекулярної динаміки. Програми розроблені за участю колишніх і нинішніх сту-
дентів: З. Ю. Челбаєвського, О. С. Проходи,  С. С. Антропова, А. А.  Мухіна Про-
грами тестувалися шляхом моделювання аргону. Вивчено вплив різних граничних 
умов: періодичних, дзеркальних, вільних (без торкання стінок) й ідеальних стінок, а 
також розміру системи (числа атомів) на структуру й температуру плавлення речо-
вини. Показано, що більш вірним є вивчення систем з вільною поверхнею. 

Комплекс розроблених процедур до програм дозволяє будувати функції раді-
ального розподілу атомів, розподілу атомів за числом найближчих сусідів, гісто-
грам розподілу кутів із сусідніми атомами, знаходити тиск, структурний фактор, 
автокореляційні функції швидкості, спектр частот коливань атомів.  

На рис. 9 показаний ріст нанокристалів при відпалі отриманого загартуван-
ням аморфного заліза. Послідовні фотографії через малі проміжки часу (0.5 наносе-
кунди) вже практично закристалізованого зразка показують, що світлий відтінок 
упорядкованих ділянок, тобто скупчень атомів з певним типом (ГЦК) упорядкова-
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ного оточення, може на час зникати, а потім знову з'являтися. Це свідчить про те, 
що структура нанокристалів зазнає значних змін у часі. 

 

Проведено исследование влияния сверхбыстрого охлаждения на структуро- и фазообра-
зование двух классов бинарных сплавов: переходной металл (ПМ)- металлоид (В,С) и систем с 
несмешиваемостью компонентов в жидком состоянии (Fe-Ag, Fe-Bi, Fe-Sn). Разработаны новые 
модели, алгоритмы и программы для моделирования методом сеток, методом Монте-Карло, 
методом молекулярной динамики и путем численного интегрирования задач массовой кристал-
лизации, процессов, происходящих при росте кристаллов, кристаллизации пленок, образования 
нанокристаллов при отжигах аморфных материалов. Изучены структура межфазной границы и 
структура нанокристаллов в зависимости от их размера, определены факторы, влияющие на 
образование кристаллических пленок и совершенство структуры.  

The influence of ultraspeed cooling on structure and phase formation was researched for two class 
of binary alloys: transition metal – metalloid (B, C) and systems with unmixed components even in liquid 
state (Fe-Ag, Fe-Bi, Fe-Sn). New models, algorithms and programs for simulation of processes taking 
place during crystal growth, crystallization of films, of nanocrystals formation during annealing in amor-
phous alloys have been worked out by the grids’ method, by the Monte Carlo method, by the method of 
molecular dynamics, and by the way of numerical integration of the mass crystallization problems. The 
interface structure and the structure of nanocrystals depending on their size have been studied; factors 
influencing formation of crystal films and their structure perfection have been determined.  
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