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6. Наукові результати:
1. Проведені дослідження фазоутворення в дво- та тришарових плівкових системах на
основі благородних і магнітних металів, в яких при термовідпалюванні утворюється твердий
розчин з елементами гранульованого стану, які отримувалися методами одночасної конденсації
компонент або формуванням багатошарової плівкової системи:
- у системі на основі Co та Ag або Au після термообробки утворюється т. р. атомів Со на
основі ґратки Ag або Au та відбувається виділення по всьому об’єму зразка гранул ГЩП-Со,
середній розмір яких становить 5–10 нм;
- у системі на основі Fe та Ag або Au також спостерігається утворення т.р.-(Ag, Fe) або (Au, Fe)
у зразках, відпалених вище температури Тв = 700 К. На електронограмах зразків, які
відпалювались до 800 К, фіксуються лінії від Fe3O4;
- установлено, що формування гранульованого твердого розчину відбувається найбільш ефективно
при загальній концентрації атомів магнітної компоненти 40 – 60 ат.% Со та 20 – 45 ат.% Fe.
2. Залежність параметра ґратки від загальної концентрації атомів не узгоджується з
правилом Вегарда як в системі на основі Со та Ag(Au), так і в системі на основі Fe та Ag(Au),
оскільки в даних системах має місце обмежена взаємна розчинність атомів і їх фазовий склад
відповідає евтектиці з невеликою добавкою твердих розчинів: т.р.- (Ag(Au), Со(Fe)) + ГЦКAg(Au) + ГЩП-Со або ОЦК-Fe + сліди Fe3O4.
3. Дослідження дифузійних процесів методом ЕДС і ВІМС дозволив рознести внески КСД,
ІСД та ТД в ефективну величину коефіцієнта взаємної дифузії атомів; отримано, що коефіцієнт
D(КСД+ІСД) має значення порядку 10-18 м2/с, а D(ТД) в залежності від температури може
змінюватись від 10-21 до 10-19 м2/с.
4. Для узгодження літературних даних стосовно коефіцієнтів взаємної дифузії атомів у
масивних і плівкових зразках запропонована топологічна еквівалентна температура, яка
залежить від енергій активації дифузії і передекспоненціальних множників у рівняннях для
температурної залежності коефіцієнтів дифузії.

7. Результати етапів (відповідно до технічного завдання):
Номер
Назва етапу згідно з
Заплановані результати
етапу
технічним завданням
етапу
1
Дослідження структурнофазового
стану
і
дифузійних процесів в
гранульованих
і
гетерогенного
складу
плівкових матеріалах.
1.1

Структурно-фазовий стан
гранульованих плівкових
матеріалів на основі Co і
Ag або Au.

Експериментальні
та
розрахункові
дані
стосовно кристалічної
структури і процесів
фазоутворення
в
плівкових матеріалах на
основі Co і Ag або Au.

1.2

Структурно-фазовий стан
гранульованих
та
гетерогенного
складу
плівкових матеріалів на
основі Fe і Ag або Au та
оксидів Fe.

Експериментальні
та
розрахункові
дані
стосовно кристалічної
структури,
фазового
складу і субструктури
гранульованих
і
гетерогенного
складу
плівкових матеріалах на
основі Fe і Ag або Au та
оксидів Fe.

Отримані результати етапу

1. Досліджена кристалічна структура
одношарових плівок Co, Ag і Au та
встановлено, що параметри решіток
відповідають з великою точністю
відповідним параметрам масивних
зразків; кристалічна структура плівок
у невідпаленому стані ультрадисперсна і при відпалюванні до 800
К такою залишається у випадку
плівок Со на відміну від плівок Ag і
Au, в яких середній розмір
кристалітів збільшується в 3-4 рази
(від 20–30 нм до 100–120 нм).
2. Вивчені процеси фазо-утворення
у дво- і тришарових плівкових
системах на основі Co і Ag та Со і
Au; установлені умови, при яких
стабілізується твердий розчин з
елементами гранульованого стану
(розміри гранул до 10–20 нм), що
підтверджується
також
вимірюванням
гігантського
магнітоопору.
1.
Досліджені
кристалічна
структура,
фазовий
склад
і
субструктура плівкових матеріалів
на основі Fe і Ag або Au та оксидів
Fe. Встановлено, що структура
одношарових
плівок
вказаних
металів
та
оксидів
Fe
ультрадисперсна, але термооброблені плівки Ag та Au мають
крупнодисперсну
структуру.
Фазовий склад металевих плівок,
як у невідпаленому так і
відпаленому
стані,
відповідає
фазовому складу масивних зразків.
Фазовий склад гранульованих
твердих розчинів (Ag, Fe) і (Au, Fe)

1.3

Дифузійні
процеси
в Експериментальні
і
плівкових матеріалах на розрахункові
дані
основі Co і Ag або Au.
стосовно дифузійних
процесів у плівкових
матеріалах на основі
Co і Ag або Au.

1.4

Дифузійні
процеси
в
гранульованих
та
гетерогенного
складу
плівкових матеріалах на
основі Fe і Ag або Au та
оксидів Fe.

Експериментальні
і
розрахункові
дані
стосовно дифузійних
процесів у плівкових
матеріалах на основі
Fe і Ag або Au та
оксидів Fe.

відповідає
ГЦК
решітці
із
параметром близьким до параметру
ГЦК-Ag або ГЦК-Au.
2. Дво- і тришарові плівкові
системи Ag/Fe/Ag/П і Au/Fe/Au/П
мають ГЦК решітку, параметр якої
відповідає гранульованим твердим
розчинам (Ag, Fe) і (Au, Fe).
3. Плівкові системи гетерогенного
складу
Ag(Au)/[Fe2O3(Fe3O4)+Fe]/Ag(Au)/П
мають такий же фазовий склад як і
тришарові плівкові системи на
основі Fe і Ag або Au, тобто
наявність тонкого шару оксидів Fe
не впливає на тип кристалічної
решітки і кристалічну структуру.
1. Вивчені умови формування
твердих розчинів (т.р.) атомів Co у
матриці ГЦК-Ag або ГЦК-Au; при
термообробці при 700 К дифузійні
процеси
у
решітці
т.р.
спричиняють
формування
наногранул.
2. Показано, що у т.р. (Ag, Co) і
(Au, Co) не використовується
правило Вегарда, оскільки їх
параметри решіток в інтервалі
концентрацій
СCo=0-100
ат.%
зменшуються
до
величини
а = 0,400 нм замість величини
а(Ag)=0,4086 нм та а(Au)=0,4079
нм у випадку реалізації правила
Вегарда.
3.
На
основі
результатів
дослідження дифузійних процесів
методом
ВІМС
розраховані
коефіцієнти
взаємної
дифузії
атомів Co і Ag або Au:
D(Co→Ag)=2,8 10-18 м2/с;
D(Co→Au)=1,3 10-18 м2/с (Т=300 К);
D(Co→Ag)=3,3 10-18 м2/с;
D(Co→Ag)=4,3 10-18 м2/с;
D(Co→Au)=2,5 10-18 м2/с (Т=900 К).
1. Досліджений фазовий склад
плівкових систем на основі Fe і Ag
або Au при їх термообробці від 300
до 900 К і наступного охолодження
до 300 К.
2. Установлено, що в плівкових
системах формується гетерогенний
склад, оскільки електронографічно
фіксуються такі фази: тверді

розчини (т.р.) атомів Fe в ГЦКрешітці Ag або Au + оксиди Fe3O4
та в незначній кількості ОЦК-Fe.
Оскільки розчинність атомів Fe в
решітках Ag
або Au дуже
обмежена, то дифузійні процеси
протікають малоінтенсивно, то
правило Вегарда абсолютно не
виконується.
3. Методом енергодисперсійного
аналізу вивчені процеси дифузії
атомів Fe в Ag і Fe в Au і
встановлено,
що
величина
коефіцієнтів
взаємної
дифузії
атомів складає 10-18 - 10-19 м2/с.

8. Результативність виконання науково-дослідної роботи
Показники
1. Публікації виконавців за тематикою НДР:
1.1. Статті у журналах, що входять до наукометричних баз даних
Scopus, Web of Science та/або Index Coperricus (для соціогуманітарних наук).
1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що входять до
наукометричних баз даних, які вказані у п. 1.1.
1.3. Статті у журналах, що включені до переліку наукових
фахових видань України та, які не зазначені у а. 1.1.
1.4. Публікації у матеріалах конференцій та виданнях, що не
включені до переліку наукових фахових видань України.
1.5. Монографії, опубліковані за рішенням Вченої ради ВНЗ.
1.6. Підручники, навчальні посібники.
2. Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за тематикою НДР.
2.2. Подано до розгляду спеціалізовану вчену раду докторських
дисертацій за тематикою НДР.
2.3. Захищено кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену раду
кандидатських дисертацій за тематикою НДР.
2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою НДР.
3. Охоронні документи на об’єкти права інтелектуальної
власності створені за тематикою НДР:
3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) України.
3.2. Подано заявок на отримання патенту України.
3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського права) інших
держав.
3.4. Подано заявок на отримання патенту інших держав.
4. Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Студентів.
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