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ОБЧИСЛЕННЯ КООРДИНАТ ВЕРШИНИ КУПОЛА  

РОЗШАРУВАННЯ БІНАРНИХ СИСТЕМ 

Проведені розрахунки координат куполу розшарування у системах Bi-Fe, Pb-Mn у набли-

женнi до квазісубрегулярних розчинів. Показано, що купол розшарування за розрахунками зна-

чно виположений порівняно з тим, який можна очікувати, екстраполюючи лінії розчинності 

екcперимeнтальних діаграм у рідинну область. Такі результати збігаються з висновками, зроб-

леними на основі аналізу термодинамічних властивостей компонентів сплавів. Розраховані тем-

ператури не перевищують 2000 К, що дає можливість досягати однорідності рідинних сплавів у 

печах опору напередодні надшвидкої кристалізації. 

Ключові слова: купол розшарування, надшвидка кристалізація, квазісубрегулярний розчин. 

Проведены расчеты координат куполу расслоения в системах Bі-Fe, Pb-Mn в при-

ближении к модели квазисубрегулярных растворов. Показано, что купол расслоения по 

расчетам более пологий по сравнению с тем, который можно ожидать, экстраполируя ли-

нии растворимости экспериментальных диаграмм состояния в жидкую область. Такие ре-

зультаты совпадают с выводами, сделанными на основе анализа термодинамических 

свойств компонентов сплавов. Рассчитанные температуры не превышают 2000 К, что дает 

возможность достигать однородности жидких сплавов в печах сопротивления накануне 

сверхбыстрой кристаллизации.  

Ключевые слова: купол расслоения, сверхбыстрая кристаллизация, квазисубрегулярный раствор. 

There were calculated coordinate positions of cupola of phase diagram in Bі-Fe, Pb-Mn systems, 

using approximation of quasi-subregular solution. It was shown that the equilibrium diagram cupola 

was gently sloping then extrapolated solvus curves in liquid regions of equilibrium diagram. These 

results agree with thermodynamic properties of alloy components. Calculated temperatures are within 

2000 К and it makes possible to achieve of homogeneity of liquid alloys in resistance furnace at splat 

quenching. 

Key words: cupola of phase diagram, splat quenching, quasi-subregular solution. 

 

Методи надшвидкого охолодження з рідини та пари дали змогу отримати ма-

теріали з такими фізичними властивостями, які не доступні матеріалам отриманими 

класичними металургійними методами. Сплави в метастабільному стані широко 

застосовуються у сучасних приладах, але новітні вимоги до фізичних властивостей 

матеріалів потребують і нових методів їх отримання. Такі потреби може задоволь-

нити метод триелектродного іонно-плазмового розпилення, вдосконалений співро-

бітниками кафедри металофізики ДНУ [1]. Цей метод дає змогу отримати однорід-

ну структуру в твердому стані навіть  у сплавах  компонентів, що не змішуються в 

рідкому стані. Дослідження сплавів таких систем, особливо сплавів «феромагнетик-

діамагнетик» показало що в цих сплавах первісною структурою може бути аморфна 

або нанокристалічна структура. При подальшому відпалі може утворюватись струк-

тура з нанокристалічних феромагнітних областей, оточених наддрібною діамагніт-

ною матрицею. Якщо розміри ферообластей <40 нм, то плівки сплаву показують 

високі магнітножорсткi властивості [2].  

Однак метод іонно-плазмового напилювання потребує спеціальної вакуум-

ної апаратури і досить складний для масового виробництва плівок. Тому продов-
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жуються пошуки методів отримання плівок з необхідною структурою методом 

гартування з рідини. У цьому випадку важливе значення має температура розпла-

ву, особливо для систем, що не змішуються в рідкому стані. Вважають, що в та-

ких системах вище температури монотектичної реакції в рідкому стані співісну-

ють два розчини різної концентрації. При гартуванні з таких температур  отрима-

ти аморфну структуру в твердому стані неможливо, тому необхідно нагрівати 

розплав до температур вище  температури вершини купола розшарування. У жод-

ній системі з розшаруванням експериментально координати купола розшарування 

не визначались і такі результати  даного часу можна отримати лише теоретично. 

У даній роботі координати купола розшарування  розраховувалися методом за-

пропонованим у [3; 4]. Цей метод базується на наближенні до квазісубрегулярних 

розчинів, особливістю якого є: 1) ентропія змішування в квазісубрегулярних роз-

чинах збігається з ентропією змішування ідеальних розчинів, 2) енергія змішу-

вання залежить від концентрації, 3) енергія змішування лінійно залежить від тем-

ператури. 

Узагальнене рівняння, за допомогою якого проводилися розрахунки куполів 

розшарування має наступний вигляд: 

 

RT

wxww
xx

RT

wxww
xx B

BB

A

AA

)2(
ln

)2(
ln 1,2102

,2,1

1,2102

,2,1

+−
+=

+−
+ , 

(1) 

 

RT

wxw
xx

RT

wxw
xx B

BB

A

AA

)2(
ln

)2(
ln 1,202

,1,2

1,202

,1,2

+
+=

+
+ , (2) 

 

де BiAi xx ,, ,  – концентрація компонентів у розчинах 1,2, 10 ,ww  – параметри енергії 

змішування, Т – температура сплаву, w0  і w1 – лінійно залежать від температури, 

тобто w0  =  а – bT і w1 = c– dT. 

Розрахунки проводились для систем Bi-Fe, Pb-Mn. Компоненти у сплавах цих 

систем практично нерозчинні в твердому стані. Монотектична реакція відбувається 

при температурах 1811 К, 1000 K відповідно до систем Bi-Fe, Pb-Mn. За розрахун-

ками координати купола незмішуваності у системі Bi-Fe Тк = 1890 К,  

Ск = 21,8 ат % Fe, у системі Pb-Mn Тк = 1910 К, Ск = 22,7 ат % Mn. 

Отже, купол розшарування за розрахунками значно виположений порівняно з 

тим, який можна очікувати екстраполюючи лінії розчинності екcперимeнтальних 

діаграм у рідинну область. Такі результати збігаються з висновками, зробленими у 

[5] на основі аналізу термодинамічних властивостей компонентів сплавів. Розрахо-

вані температури не перевищують 2000 К, що дає можливість досягати одноріднос-

ті рідинних сплавів у печах Таммана шляхом нагрівання за рахунок електроопору. 

Висновки. Проведені розрахунки координат куполу розшарування у систе-

мах  Bi-Fe, Pb-Mn. Координати куполу становлять у системі Bi-Fe Тк = 1890 К, Ск = 

21,8 ат % Fe, у системі Pb-Mn Тк = 1910 К, Ск = 22,7 ат % Mn. 

Купол розшарування значно виположений,  що відповідає висновкам зробле-

ним на основі аналізу термодинамічних властивостей компонентів бінарних систем. 
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