
НАУКОВИЙ НАПРЯМОК

ПРОЦЕСИ ФАЗОУТВОРЕННЯ 

В АМОРФНИХ СПЛАВАХ



Аморфні металеві 
сплави (АМС) –

це матеріали, які 
характеризується 
відсутністю 
далекого порядку в 
розташуванні  атомів, 
що властивий 
кристалічним 
сплавам.





ОТРИМАННЯ АМС

МЕТОД СПІННІНГУВАННЯ РОЗПЛАВУ

Отримання тонкої аморфної стрічки здійснюється шляхом 
направлення потоку розплавленого сплаву на мідний 
барабан, що  швидко обертається  та охолоджується 

водою. При цьому досягається необхідна швидкість 
охолодження  610

dT K
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Аморфні сплави мають унікальні механічні, 
електричні, магнітні, хімічні властивості, а саме:

⚫ високі механічна твердість,  міцність,  в’язкість;

⚫ високий  питомий електроопір 

(в 3-4 рази вищий, ніж для заліза);

⚫ Висока магнітна проникність, низька коерцитивна сила 
(~1 А/м); низькі втрати на перемагнічування;

⚫ висока корозійна стійкість.

Недоліки: недостатня термічна і часова стабільність. 

При нагріванні до певної температури (температури 
кристалізації) аморфні металеві сплави переходять в 
більш стабільний кристалічний стан, втрачаючи при 
цьому корисні властивості.





МЕТОДИ КЕРОВАНОГО НАНОСТРУКТУРУВАННЯ 

З АМОРФНОГО СТАНУ

⚫ Інтенсивна пластична деформація;

⚫ Термообробка: ізотермічні та неізотермічні відпали за 
температур нижчих за температуру кристалізації, 
термоциклування, кріообробка;

⚫ Опромінення частинками різної природи.

На розмір зерен нанокристалічної структури, що формується 
при кристалізації аморфного сплаву, сильно впливають умови 
термообробки і хімічний склад вихідного аморфного сплаву.







НАПРЯМКИ                

ДОСЛІДЖЕНЬ
• теоретичні та експериментальні дослідження 

процесів фазоутворення в бінарних та 
багатокомпонентних аморфних сплавах; 

• дослідження процесів утворення наноструктур 

в аморфних сплавів під дією зовнішніх впливів; 

• розробка методів створення наноструктур в 
аморфних сплавах та дослідження структури і 
властивостей отриманих наноструктурних 
матеріалів.
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