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Шановні учасники та гості конференції!
Конференція проводиться за ініціативи Національної академії наук України з метою координації досліджень і обміну інформацією про новітні досягнення в галузі вивчення, одержання та застосування нанорозмірних систем і наноматеріалів. Конференція уможливить обговорити нові результати
й охопить найважливіші аспекти даної проблеми — фундаментальні і прикладні.
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Структура та властивості нанорозмірних систем.
2. Розмірні ефекти та самоорганізація наноструктур.
3. Метали, сплави, кераміка та композиційні матеріали в наноструктурному стані.
4. Напівпровідникові наносистеми та наноструктури.
5. Вуглецеві наноматеріали.
6. Плівки, покриття та поверхневі наносистеми.
7. Біофункціональні наноматеріали, наносистеми в біології та медицині.
8. Супрамолекулярні структури, аероґелі, колоїдні системи.
9. Діагностика і моделювання наноструктур та нанорозмірних систем.
10. Технології отримання наноматеріалів.
ОРГАНІЗАТОР
Національна академія наук України
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ПЛЕНАРНІ ДОПОВІДІ
П-1

Результати досліджень і розробок НАН України
в галузі наноматеріалів
А.Г. Наумовець
Президія НАН України, Київ, Україна

Представлено результати робіт, які виконуються в Національній академії наук України, зі створення та дослідження будови й властивостей твердотільних поверхневих і багатошарових наноструктур, вуглецевих наноматеріалів, наночастинок, нанопорошків і консолідованих на їх основі матеріалів, наноматеріалів медично-біологічного призначення, наноструктурованих сплавів, нанокомпозитних матеріалів. Наведено приклади їх практичного використання. Обговорюються можливі шляхи та перспективи розвитку нанотехнологій і науки про нанорозмірні
системи в НАН України.

3

П-2

Протипухлинний нанокомпозит як джерело оптимізації терапії раку
В.Ф. Чехун
Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
chekhun@onconet.kiev.ua

Останніми роками, коли все частіше акцентується увага на перспективах застосування нанотехнологій в галузі онкології, значно зросли інтереси дослідників до вивчення особливостей обміну
металовмісних білків при розвитку пухлинної хвороби. Важлива роль відводиться залізовмісним
білкам, які активно задіяні в забезпеченні синтезу ДНК, проліферації, диференціювання та ініціації апоптичної програми клітин. Доведено, що в злоякісно трансформованих клітинах відбувається не лише порушення надходження Fe2+, але і значне накопичення наночастинок ендогенного
походження, що може значно впливати на їх ступінь злоякісності та чутливість до терапії. На сьогодні добре відомо, що чутливість до більшості цитостатиків визначається особливостями каскаду метаболічних процесів, в тому числі, і станом оксидативної системи та обміну заліза клітин, яка
забезпечується за рахунок окисно-відновних реакцій його іонів. Дослідженнями останніх років
також остаточно доведено провідну роль металовмісних білків та їх рецепторів в процесах фармакокінетики і фармакодинаміки протипухлинних препаратів та у механізмах формування медикаментозної резистентності. Встановлено, що в процесі розвитку резистентності пухлинних клітин
значно зростає рівень їх асоційованості до Fe2+-вмістних сполук за рахунок значного підвищення
рівня трансферину та його рецепторів, а також важких та легких ланцюгів феритину. З огляду на
це нами розпочато пошук екзогенних факторів фармакокорекції цисплатину, як одного із найпоширеніших препаратів в сучасних стандартах терапії онкологічних хворих. У процесі наукової
розробки на основі наночастинок магнітної рідини та цисплатину створено протипухлинний нанокомпозит, який, як джерело іонів заліза у вигляді наноматеріалів, виступає в ролі потенційного
вектора доставки цитостатика; екзогенного модифікатора обміну ендогенного заліза; фактора
вибірковості накопичення протипухлинного препарату. Отримані фундаментальні дані щодо ролі
окремих структурно-функціональних компонентів клітин різного ступеня злоякісності у реалізації цитотоксичних ефектів Фероплату дозволили визначити нові мішені впливу залізовмісних
нанокомпозитів та підтвердили перспективність розробки нової стратегії подолання резистентності злоякісних новоутворень з використанням сучасних досягнень нанотехнологій.
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Каліксарени як перспективні модулятори активності
мембранозв’язаних систем енергозалежного транспорту катіонів
в гладеньком’язових клітинах
С.О. Костерін1, В.І. Кальченко2
1

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ, Україна
2
Інститут органічної хімії НАН України, Київ, Україна
kinet@biochem.kiev.ua; vik@ioch.kiev.ua

Під час пленарної доповіді в межах виконання «Цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і
нанотехнологій»» будуть продемонстровані вибрані результати трансдисциплінарного («БІОХІМІЯ» + «СУПРАМОЛЕКУЛЯРНА ХІМІЯ») вивчення співробітниками відділу біохімії м’язів
ІБХ та хімії фосфоранів ІОХ НАН України молекулярних та мембранних механізмів АТРзалежної регуляції концентрації іонів Са в гладеньком’язових клітинах (ГМК) та модуляції її
циклічними олігомерами фенолів — каліксаренами.
ГМК являє собою відкриту нерівноважну рецепторну Са2+-залежну тензоелектрохімічну ізотермічну систему. Для неї, стосовно внутрішньоклітинного кальцієвого гомеостазу, притаманні,
зокрема, такі властивості: кооперативність, нелінійність, неадитивність, синергістичність, наявність мережі позитивних і негативних зворотних зв’язків, а також явище «градієнту спорідненості» до іонів Са у випадку мембранозв’язаних енергозалежних Са2+-транспортувальних систем. З
фундаментальної точки зору перспективним є комплексне трансдисциплінарне вивчення властивостей ГМК, з’ясування іонних, молекулярних і мембранних механізмів регуляції концентрації
Са2+ в них. АТР-гідролазні системи (як Са2+-транспортувальні мембранозв’язані, так і скоротливих протеїнів) задіяні у контролі унікального загальнобіологічного феномену — спряження збудження та скорочення. Тому нагальним є пошук низькомолекулярних оборотних ефекторів (інгібіторів, активаторів) — селективних та достатньо афінних (Keff = 10−6–10−5 M) регуляторів мембранозв’язаних Са2+-транспортувальних АТР-гідролаз та АТР-гідролази скоротливих протеїнів.
У доповіді планується зробити акцент на наступних питаннях (на прикладі міометрія):
1.АТР-гідролази ГМК – ключові ензими, які контролюють спряження збудження та скорочення
в ГМК; 2.Калікс[4]арени та спрямована модуляція ними активності АТР-гідролазних систем та
кальцієвого гомеостазу в міоцитах. Мова буде йти, зокрема, за ефекторний вплив вибраних калікс[4]аренів (С-90, С-956, С-97, С-99, С-107, халконвмісні каліксарени) на Mg2+,ATP-залежні
кальцієві помпи плазматичної мембрани (тапсигаргіннечутлива) та саркоплазматичного ретикулуму (тапсигаргінчутлива), Mg2+, ATP-залежну натрієву помпу плазматичної мембрани, Са2+уніпортер та Са2+–Н+-обмінник мітохондрій, АТР-гідролазу субфрагменту-1 міозину, а також на
аніонну проникність бішару (на прикладі штучної пласкої фосфоліпідної мембрани).
При проведені дослідів використовували наступні методи: — препаративної та аналітичної
біохімії, біохімічної мембранології, ензимології, ізотопної техніки (45Са2+), фотон-кореляційної
спектроскопії, спектрофотометрії, спектрофлуорометрії, протокової цитофлуорометрії, світлової, електронної та конфокальної мікроскопії, комп’ютерного докінг-моделювання та молекулярної динаміки, хімічної та біохімічної кінетики, математичного моделювання та статистичного аналізу (ІБХ НАНУ); — органічного синтезу, ЯМР, інфрачервоної спектроскопії, ОФВЕРХ
та молекулярного моделювання (ІОХ НАНУ).
Автори висловлюють свою вдячність за творчу наукову співпрацю співробітникам відділу
біохімії м’язів ІБХ та ІОХ НАНУ.
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Синтез і властивості нових гетероструктур
на основі феромагнітних широкозонних напівпровідників
А.Г. Білоус, О.С. Солопан, О.П. Федорчук, Ю.Д. Ступін, Б.С. Хоменко
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського, Київ, Україна
belous@ionc.kiev.ua

Розробка композиційних елементів для техніки надвисоких частот (НВЧ), які об’єднують властивості матеріалів, на основі яких вони створені, або навіть демонструють нові властивості, які
неможливо отримати на однофазних системах і які необхідні для сучасних систем радіолокації,
безпровідного та супутникового зв’язку, викликає особливий науковий інтерес. Відомі роботи,
в яких розроблені композиційні структури на основі діелектричних матеріалів та напівпровідникових, сеґнетоелектричних компонент чи мікроелектромеханічних систем (МЕМС), варакторів чи діодів [1]. Використання діелектричних матеріалів як основи пов’язане з такими їх властивостями як низькі діелектричні втрати, висока температурна стабільність електрофізичних
властивостей, низька чутливість параметрів до різноманітних зовнішніх впливів. Діелектрики
широко використовуються в техніці НВЧ при розробці фільтрів, твердотільних генераторів,
антен зі стабільними характеристиками [2].
Мета даної роботи — синтез наночастинок магнітних оксидних систем та створення на їх
основі плівок для композиційних резонансних елементів, властивостями яких можна керувати
зовнішнім магнітним полем.
Виготовлено композиційні резонансні структури на основі діелектричних резонаторів з легованої тетратитанат-барієвої термостабільної кераміки й феритових плівок, нанесених на діелектрик модифікованим методом tape-casting з використанням суспензії із наночастинок фериту й фотополімеру. Запропонований метод виготовлення композиційних структур відзначається простотою та дешевизною. Досліджені властивості отриманих композиційних резонансних структур.
Показана можливість керування параметрами їх передавальних характеристик (а саме резонансною частотою й поглинанням енергії) за допомогою магнітного поля та орієнтації магнітних моментів наночастинок фериту. Надане теоретичне обґрунтування ефектів, що спостерігалися, на
основі класичної теорії збурень, вважаючи діелектричну моду незбуреним коливанням і розглядаючи ФМР в феритовій плівці як збурення. Досліджено, як магнітне поле впливає на передавальні характеристики композиційних резонаторів: робочу частоту, ширину лінії резонансу й резонансне поглинання. Отримані теоретичні вирази для залежності резонансної частоти й оберненої
добротності (яка є пропорційною до ширини спектру поглинання) від магнітного поля. Визначено, що орієнтування часток фериту в магнітному полі при полімеризації плівки та вибір напряму
орієнтації відносно зовнішнього поля дозволяють керувати характеристиками гібридної моди
композиційної структури. Отримані досить високі значення загородження й переналаштування.
Ці результати показують потенціал запропонованих структур як основи для нових дешевих електронно-переналаштовуваних частотно-селективних НВЧ компонентів, параметри передачі яких
можуть бути підібрані відповідно до особливостей вхідного НВЧ сигналу. Подібні елементи можуть стати невзаємними, керованими полем складовими хвилевідних та мікросмужкових ліній в
техніці НВЧ, каскадів фільтрів, вентилів сантиметрового діапазону. Розроблені елементи можуть
бути використані при створенні різних приладів НВЧ (твердотільні генератори, фільтри, резонансні атенюатори, вентилі) з керованими магнітним полем параметрами.
Автори дякують Національній академії наук України за надання фінансової підтримки на
виконання наукового проєкту 34/19-Н.
1.

Y.M. Poplavko, Y.V. Prokopenko, V.I. Molchanov, and A. Dogan, IEEE Trans. Microw. Theory Tech., 49,
No. 6: 1020 (2001).
2. A.G. Belous, O.V. Ovchar, M.K. Marjeta, and M. Valant, J. European Ceramic Society. 26, No. 16: 3733
(2006).
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Ефективність протипухлинної дії гібридних нанокомплексів
залежить від часу їхньої інкубації з клітинами АКЕ
А.М. Гольцев1, Н.М. Бабенко1, Ю.О. Гаєвська1, М.О. Бондарович1, Ю.В. Малюкін2,
В.К. Клочков
1

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків, Україна
2
Інститут сцинтиляційних матеріалів НАН України, Харків, Україна
cryopato@gmail.com

У попередніх наших дослідженнях була доведена можливість інгібіції росту аденокарциноми Ерліха (АКЕ) під дією наночастинок (НЧ) ортованадатів рідкісноземельних металів GdYVO4:Eu3+ та
встановлена значимість часу інкубації клітин з НЧ в прояві такого роду ефекту [1]. Застосування
гібридних нанокомплексів (НК) на основі НЧ з додаванням холестерину може підвисити ефективність таргетної протипухлинної дії наноматеріалу за рахунок наявності в їхньому складі холестерину, який має спорідненість до мембран пухлинних клітин. При цьому передбачається збереження можливості візуалізації клітин, оскільки у НК у якості речовини-стабілізатора використовують НЧ ортованадатів рідкісноземельних металів, які здатні до люмінесценції. Однак залишаються невизначеними оптимальні терміни інкубації пухлинних клітин з НК, які є передумовою
максимального пригнічення росту пухлини, що було метою цього дослідження.
Розчини НК, які містили 1,3 г/л сферичних наночастинок (НЧ) GdYVO4:Eu3+ і 0,55 г / л холестерину були отримані за методом Клочкова В.К. Інкубацію клітин АКЕ з НК проводили з
розрахунку 100 мкл НК на 900 мкл клітин АКЕ (107 кл/мл) протягом 1, 2, 3 і 4 годин. Після цього оцінювали накопичення НК в клітинах за допомогою конфокального лазерного сканувального мікроскопа LSM 510 META (Carl Zeiss, Німеччина), показники мітохондріального дихання
(МТТ тест) клітин АКЕ і кількість апоптотичних/некротичних клітин із застосуванням Анексин-V (BD, USA) та пропідіум-йодид(а) — PI (Sigma, USA). Клітини АКЕ, що були оброблені
НК, вводили інтраперитонеально мишам лінії BALB/c, і через 7 діб оцінювали інтенсивність
росту АКЕ як різницю між кількістю пухлинних клітин в перитонеальній порожнині тварин з
АКЕ, яка була ініційована необробленими та обробленими НК клітинами.
Встановлено, що НК здатні до селективного зв’язування лише з окремими клітинами пухлини при відсутності їхнього накопичення в загальній популяції клітин пухлини. Середня інтенсивність флуоресценції досягала максимуму на 3-тю годину інкубації. Кількість клітин, здатних до флуоресценції, також поступово зростала протягом терміну спостереження, від 1% у
перші 2 години до 5% від загальної кількості клітин у полі зору на 3-4 годину інкубації. При
цьому після 3-ох годин інкубації під дією НК відбувалося значне зниження мітохондріального
дихання клітин АКЕ і статистично значуще збільшення кількості клітин у стані пізнього апоптозу (An+/PI+) і некрозу (An-/PI+) в порівнянні з контролем. Такі зміни клітин АКЕ in vitro сприяли in vivo максимальній реалізації НК протипухлинного ефекту, судячи з показника інтенсивності росту пухлини, який після 3-х годин інкубації склав 74,70%. Таким чином, встановлена
залежність протипухлинного ефекту НК від часу їхньої попередньої інкубації з клітинами пухлини. Максимальна інгібіція росту пухлини виявлена після 3-х годин інкубації внаслідок порушення функції мітохондрій і індукції апоптотичних і некротичних змін клітин АКЕ. Здатність
НК до одночасної візуалізації клітин пухлини та інгібіції її росту дозволяють розглядати цей
тип наноматеріалів у якості перспективних «тераностичних» засобів.
1.

A. Goltsev, Yu. Malyukin, N. Babenko, Yu. Gaevskaya, N. Bondarovich, T. Dubrava, I. Кovalenko, and
V. Klochkov, Abstract Book of 6th International Conference ‘Nanotechnologies and Nanomaterials’, 9:
(2018).
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Наноструктуровані функціональні високоентропійні сплави та покриття
С.О. Фірстов, В.Ф. Горбань, М.О. Крапивка, М.В. Карпец, Т.Г. Рогуль, Н.І. Даниленко
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ, Україна
gorban1944@ukr.net

Поява високоентропійних сплавів (ВЕС) які володіють високими характеристиками міцності і
термостабільності привернули широку увагу дослідників [1]. Відомо, що подальше підвищення
міцності матеріалів в тому числі і високоентропійних сплавів (ВЕС) можливо шляхом створення наноструктури. Однак до теперішнього часу відсутні відомості про зміну характеристик міцності литих ВЕС в процесі пластичної деформації.
В роботі проаналізовано вплив деформації на мікроструктуру та механічні характеристики
ВЕС складу CrMnFeCoNi2Cu (табл.).
ТАБЛИЦЯ. Впливу деформації на фізико-механічні властивості високоентропійного сплаву на основі
твердого розчину з ГЦК-ґраткою CrMnFeCoNi2Cu.
Стан матеріалу
Вихідний
Деформація 40%
Деформація 98 %
Деформація 99 %
Деформація 99,9 %
Відпал 1100-2ч

HІТ, ГПа
1,9
2,9
5,1
5,6
5,9
2,1

H/Er
0,014
0,021
0,038
0,040
0,043
0,015

Er, ГПа
135
135
140
140
141
135

σes, ГПа
0,610
0,936
1,550
1,630
1,734
0,672

де HІТ — твердість, яку отримано методом автоматичного індентуванні при навантаженні 200 гр.; Er — приведений
модуль пружності, H/Er — нормована твердість (показник структурного стану матеріалу) [2]; σes — напруга, після
якої починається пластична деформація під індентором.

Методом електронно-мікроскопічних досліджень показано, що після деформації 99% в
сплаві формується наноструктура з розміром зерна 40–120 нм. При цьому показник відношення
H/Er дорівнює 0,04, що згідно [3] відповідає наноструктурному стані для твердих розчинів. Дослідження на термостабільність наноструктури показали, що лише після відпалу при температурах вище 1100°С відбувається поява кристалічної структури. Наявність матеріалу з різним
розміром зерна дозволили встановити залежність мікротвердості від середнього розміру зерен
деформованого сплаву CrMnFeCoNi2Cu.
Побудова залежності характеристик межі міцності сплаву CrMnFeCoNi2Cu на основі твердого розчину з ГЦК-ґраткою від температури іспиту та вихідного стану дозволили встановити,
що наявність наноструктури дозволяє майже в 1,5 разів підвищити міцність матеріалу в температурному інтервалі 20–500°С.
Встановлено, що наявність наноструктури знижує у 1,5–2 рази коефіцієнт тертя в сплаві
CrMnFeCoNi2Cu.
Для покриттів з різних сплавів ВЕС характерна наявність наноструктурного стану. Нами
проаналізовано фізико-механічні властивості покриттів отриманих розпиленням в вакуумі мішеней з різних ВЕС. Твердість покриттів з ВЕС залежить від фазового складу і може досягати
19 ГПа, що суттєво переважає твердість моно покриттів з металів, що входять до складу ВЕС.
Це стає можливим через кластерну будову ВЕС як в литому стані , так і в покритті, що визначено за допомогою електронної мікроскопії.
1.
2.

C.А. Фирстов, В.Ф. Горбань, Н.А. Крапивка, Э.П. Печковский, Н.И. Даниленко, М.В. Карпец, Современные проблемы физического материаловедения, 17: 126 (2008).
В. Ф. Горбань, Э. П. Печковский, Порошковая металлургия, 7/8: 54 (2010).
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Киральность и спонтанное нарушение рацемичности в наносистемах
В.Ф. Клепиков
Институт электрофизики и радиационных технологий НАН Украины, Киев, Украина
vfklepikov@ukr.net

Открытие киральной оптической изомерии веществ положило начало многолетним попыткам
физиков, химиков и биологов найти объяснение этому удивительному явлению и дать его теоретическое описание. Предлагалось множество механизмов, в том числе и такие экзотические как,
например, спонтанное нарушение чётности в слабых взаимодействиях. Наблюдающиеся коренные отличия веществ, обладающих оптической изомерией, в «живой» и «неживой» природе состоят в рацемичности «неживых» объектов (которая и приводит к оптической нейтральности смесей равного количества «правых» и «левых» молекул вещества, полученных экспериментальным
путём).
Чтобы адекватно описать фазовые переходы, связанные с зарождением «живой» природы
из «неживой», необходимо, на наш взгляд, использовать в качестве поля параметра порядка
(ППП) конструкции типа:

 N ( x) − N L ( x) 
p ( x) = p  D
,
 N D ( x) + N L ( x) 

(1)

определяющиеся соотношением количества «правых» (ND) и «левых» (NL) молекул в точке х,
при этом р(х) = 0 в случае рацемической фазы (ND = NL).
Анализ фазовых превращений для ППП типа р(х) требует включения в энергию систем
конкурирующих между собой градиентных слагаемых (в том числе высших производных ППП)
[1–10]. При этом нарушение чётности по х и р(х) может быть реализовано в форме спонтанного
нарушения консолидированной чётности (СНКЧ): p(± x) = ± p( x) . Математическая проблема
СНКЧ решена автором точно (вне рамок теории возмущений) для нелинейных дифференциальных уравнений высших порядков, описывающих ППП.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

V.F. Klepikov, JINR, 383: (1977).
V.F. Klepikov, JINR, 350: (1984).
V.F. Klepikov et al., Journal de Phys., 49: C8-1805 (1988).
A.I. Olemskoi and V.F. Klepikov, Phys. Rep., 338: 6 (2000).
V.F. Klepikov, V.Yu. Korda et al., Phys. Rev. B, 64: 64103 (2001).
V.F. Klepikov, V.Yu. Korda et al., Phys. Rev. C, 79: 024601 (2009).
V.F. Klepikov et al., IJMP, 22, No. 7: 851 (2008).
V.F. Klepikov and A.V. Babich, MPLB, 25, No. 22: 1839 (2011).
V.F. Klepikov, V.Yu. Korda et al., Phys. Rev. C, 91: 024619 (2015).
V.F. Klepikov, Low. Temp. Phys., 44: 1309 (2018).
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Графеноподібні матеріали та нанокомпозити на їх основі:
механохімічне одержання, будова, властивості,
функціональне використання
О.Ю. Посудієвський, В.Г. Кошечко, В.Д. Походенко
Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, Київ, Україна
posol@inphyschem-nas.kiev.ua

В умовах науково-технічного прогресу постійно зростає роль створення нових та вдосконалення
існуючих пристроїв різного функціонального призначення. Робота таких пристроїв основана на
розробці принципово нових функціональних матеріалів. Відкриття графену, а в подальшому і його
неорганічних аналогів обумовило появу нового типу унікальних функціональних матеріалів з двовимірною структурою (графеноподібних або 2D матеріалів), дослідження яких швидко розвиваються останнім часом. Якщо, наприклад, графен має властивості напівметалу, то такі сполуки як
дихалькогеніди перехідних металів, нітрид вуглецю, ґерманан тощо являються напівпровідниками,
а нітрид бору та оксид графену — діелектриками. Це надає можливість створення різних електронних структур та значно розширює області практичного застосування 2D матеріалів, які включають
електроніку і оптоелектроніку, пристрої конверсії та зберігання енергії, електрокаталіз, сенсори
тощо. Важливість 2D матеріалів обумовлена двома основними причинами. По-перше, вони часто
характеризуються фізичними та хімічними властивостями, що є недосяжними для будь-яких інших
матеріалів; по-друге, 2D матеріали можна виробляти у вигляді дисперсії, що обумовлює високу технологічність їх використання для одержання покриттів, нанокомпозитів, гетероструктур тощо.
В даний час відомий цілий ряд способів одержання 2D матеріалів, наприклад, мікромеханічне
відшаровування, пряма ультразвукова рідиннофазна ексфоліація масивних шаруватих кристалів,
хімічні підходи та ін. Однак ці методи мають ряд недоліків, уникнути які дозволяє розроблення нами
механохімічний підхід, в рамках якого використовується рідіннофазна ексфоліація механохімічно
наноструктурованих кристалів шаруватих матеріалів, що дозволяє одержувати дисперсії з переважно моношаровими наночастинками графенів з різнім ступенів окиснення та допування гетероелементами, дихалькогенідів перехідних металів, нітриду вуглецю, ґерманану, нітриду бору тощо.
Одержані 2D матеріали охарактеризовано з використанням широкого набору взаємодоповнюючих експериментальних методів дослідження. Вони були застосовані для створення функціональних матеріалів для електродів хімічних джерел струму, електро- та фотокаталізаторів,
електропровідних шарів органічних світловипромінювальних діодів, елементів фотовольтаїчних комірок, електрохімічних сенсорів тощо.
Зокрема, встановлено, що нанокомпозити на основі полініліну та графену як електроди літієвих акумуляторів можуть мати ємність ∼ 300 А⋅год/кг, в електродах суперконденсаторів вони характеризуються ємністю на рівні 900 Ф/г; графеноподібний нітрид вуглецю здатен виділяти до 1,33 ммоль⋅г−1⋅год−1 водню при освітленні в умовах AM1.5G; графен, допований азотом,
здатен відновлювати кисень в лужному середовищі при виході перекису водню не більше 5%;
нанокомпозит на основі графеноподібного диселеніду молібдену та графену може високо ефективно виділяти водень з води, при цьому величина каталітичного струму в 10 мА/см2 досягається при потенціалі -110 мВ та коефіцієнт Тафеля складає 42 мВ/пор; модифіковані графени
здатні тушити фотолюмінесценцію напівпровідникових супряжених полімерів; графеноподібні
наночастинки нітриду бору можуть слугувати як спектроскопічні маркери і система доставки
протипухлинних препаратів із захисними властивостями.
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Superconductor–half-metallic ferromagnet nanocomposites
as a route to artificial materials with topological superconductivity
V.N. Krivoruchko, V.Yu. Tarenkov
Donetsk Institute for Physics and Engineering, N.A.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
krivoruc@gmail.com

‘A promising ground for topological superconductivity is the spin-triplet … pairing state.’ M. Sato, Y.
Ando. Topological superconductors: a review. Rep. Prog. Phys., 80: 076501 (2017).
Topological materials and their unusual properties are now at a focus of modern experimental and
theoretical research. Recently, a great effort has been put towards the observation of Majorana fermions (MFs) in systems demonstrating topological superconductivity (see, e.g., reviews [1-3] and references therein). MFs are fermionic particles which are own antiparticles. Their non-Abelian statistics
has led to the idea of topological quantum computation [4]. Topological superconductivity is a state of
matter characterized by a nontrivial topological state of their quasiparticles. In p-wave superconductors the Bogoliubov quasiparticles, bkσ = uckσ + vc-kσ+ = (u − v*)ckσ + (v*ckσ + vckσ+), have both an electron and a hole component of equal spin projection σ, and thus possess the MFs properties. The task is
to create necessary conditions when p-wave Bogoliubov quasiparticles are ‘forced’ to demonstrate
their MFs characteristics: bkσ → (v*ckσ + vc-kσ+).
Superconductors realizing a spin-triplet p-wave pairing are not common in nature; Sr2RuO4 being
the only candidate so far. A scheme that overcomes this difficulty settles in an artificially engineered
topological material. Within the current state of the art, the way with necessary ingredients experimentally accessible is the proximity effect in a conventional s-wave superconductor with spin–orbit coupling and time-reversal symmetry breaking.
In this report, we discuss a possibility to create artificial materials with topological superconductivity on the base of topologically trivial components. Namely, we discuss the superconducting properties of superconductor–half-metallic ferromagnet composites on the base of s-wave, MgB2, or d-wave,
Bi2Sr2Ca2Cu3O6+x, superconductor microparticles (~5-10 μm) and half-metallic, (La, Sr)MnO3 or (La,
Ca)MnO3, manganite nanoparticles (∼ 20-30 nm) with different volume fraction of the components.
The experimental results obtained [5–9] get natural and qualitative explanation within the scenario of
p-wave spin-triplet superconducting correlations induced in these nanocomposites due to the proximity effect. The data of point contact spectroscopy measurements, in particular, the detected zero-bias
conductance anomalies, resemble those expected for MF modes in topological superconductors. Although the main part of these anomalies can be understood without evoking topological superconductivity, nevertheless the p-wave spin-triplet parity gives reasoning that observed anomalies could be
regarded as precursors of MF modes. We provide arguments that the nanocomposites under consideration, most probably, are artificial materials with topologically nontrivial superconductivity.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

M. Sato and Y. Ando, Rep. Prog. Phys., 80: 076501(2017).
S.W.J. Beenakker, Ann. Rev. Condens. Matter. Phys., 4: 113 (2013).
M. Leijnse and K. Flensberg, Semicond. Sci. Technol., 27: 124003 (2012).
C. Nayak, S.H. Simon, A. Stern, M. Freedman, and S das Sarma, Rev. Mod. Phys., 80: 1083 (2008).
V.N. Krivoruchko and V.Yu. Tarenkov, Phys. Rev. B, 75: 214508 (2007).
V.N. Krivoruchko and V.Yu. Tarenkov, Phys. Rev. B, 78: 054522 (2008).
V.N. Krivoruchko and V.Yu. Tarenkov, Phys. Rev. B, 86: 104502 (2012).
V.N. Krivoruchko, A.I. D’yachenko, and V.Yu. Tarenkov, Low Temp. Phys., 40: 1147 (2014).
V.N. Krivoruchko and V.Yu. Tarenkov, Low. Temp. Phys., 45: 476 (2019).
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Струк
ктура твердофазн
них з’єдн
нань алюм
мінідів ти
итану
із сталями
и, отрима
аних з вик
користан
нням нан
ношаруваатих фольг
С.І. Кучук-Яцен
К
нко, І.В. Зяххор, М.С. За
авертанний
й, Л.М. Радчченко
Інст
титут електрозварювання ім
м. Є.О. Патон
на НАН Україн
ни, м. Київ, Укрраїна
zyyakhor2@ukr.n
net

Алюмін
ніди титану є перспекти
ивними маттеріалами дл
ля використтання в авіацційному дви
игунобудуваанні, що об
бумовлює актуальність
а
ь отриманн
ня їх нероз’ ємних з’єдн
нань з титановими сплаавами і сталяями.
Д
Для вирішення цієї про
облеми ефекктивними є способи
тверрдофазного з’єднання
з
— контактне стикове зварювання
(КСЗЗ) опором і зварювання
я тертям (ЗТ
Т). Для пом’якшення
міжні прош
умовв зварюванн
ня використовують пром
шарки, які
сприияють встан
новленню фізичного коонтакту між
ж поверх×100
×
нямии, що зварю
юються, та ак
ктивізують ддифузійні процеси
п
в
зоніі з’єднання. Попереднім
ми досліджееннями встановлено,
що у якості таки
их прошаркіів можуть бу
бути викорисстані фольгии з наношар
руватою стр
руктурою наа основі реаакційних
елем
ментів, які входять до ск
кладу матерріалів, що звварюються. Д
Для зварювання різнор
рідних матерріалів актуаальним є
викоористання наношаруват
н
тих фольг (Н
НФ), які будуть здатю фізичного
ні, з одного боку
у, сприяти встановленню
о контакту, а з іншого — завадити змішуванню
з
ю елементів,, які входятьь до складу матеріалів,
м
що
щ зварюютьься.
Д
Досліджува
али
формува
ання з’єднаннь сплаву γ-T
TiAl (Ti–
×2
2000
46A
Al–2Cr–2Nb) із сталями ЕП303
Е
(55Х
Х20Г9АН4) і 40Х9С2
при КСЗ опором
м і ЗТ без проміжного пррошарку і звварюванні з ввикористанн
ням НФ на основі
о
систеем, що склад
даються з
інтеррметалідоуттворювальних компонеентів (Ti/Al)) та систем евтектичногго типу (Cu–
–Ni/Al–Ni, C
Cu/Ti). Встановлено,
П303.
Рис. Зоона з’єднанняя γ-TiAl + ЕП
що у з’єднаннях сплаву γ-TiAl із ж
жароміцною
ю сталлю
ЕП3303, одержан
них за тради
иційними теххнологіями ЗТ і КСЗ
без викоористання НФ,
Н ширина зони концеентраційних
х змін складаає 40–60 мкм
км, при цьом
му наявні
прошаркки з постійн
ним хімічни
им складом і високою мікротвердіс
м
стю (до 55000 МПа). З бо
оку сталі
спостеріігається порристість, об
бумовлена рреакційною дифузією легуючих
л
еллементів. При
П EDSаналізі п
перехідної зоони з’єднання γ-TiAl + сталь 40Х9С
С виявляється шар інтеррметалідів шириною
ш
до 70мккм, у якому з боку γ-TiA
Al наявні ланнцюжки карб
бідів титану
у TiC. При м
механічних випробув
ваннях рруйнування з’єднань від
дбувається ппо крихкій ділянці прош
шарку, яка міістить карбід
ди TiC.
Встаановлено еф
фективність використанння НФ евтеектичного ти
ипу при ЗТ і КСЗ опором сплаву γ-TiA
Al із сталями
и ЕП303 і 40Х9С2.
4
У ззоні з’єднань, одержани
их ЗТ з викоористанням проміжного проошарку НФ
Ф системи Cu
u–Ni/Al–Ni,, ширина зони концентр
раційних зм
мін не переввищує 8–
10 мкм, при цьому відсутні діл
лянки з посттійним хіміч
чним складо
ом, пористіссть, тріщини. Градієнт значчень мікроттвердості мееталу зони з’єднання і основного металу спллаву γ-TiAll складає
близькоо 1400 МПа у порівнянн
ні з 2500 МП
Па при зварю
юванні без використанн
в
ня НФ.
Отримані резулльтати свідч
чать, що якіісне з’єднан
ння при споссобах зварю
ювання тиск
ком з використаанням НФ еввтектичного
о типу утворрюється за рахунок
р
коро
откочасногоо формуванн
ня рідкої
фази в ззоні контактту, інтенсиввної локаль ної зсувної деформаціїї, яка забезппечує тверд
дофазний
характерр формуван
ння з’єднанн
ня без дефекктів, тріщин і залишків проміжного
п
о прошарку НФ.
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Barrier and superexchange models for the analysis
of a tunneling current in molecular junctions ‘metal–molecular wire–metal’
E.G. Petrov
Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, N.A.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
epetrov@bitp.kiev.ua

Molecular wire is one of the important elements of organic electronics, which provides distant electron
transfer between the functional elements of the device. The most noticeable electron-transport properties of the wire are reflected in the exponential decay of the nonresonant tunneling current as the wire
length increases. Although the rigorous Landauer-Buttiker expression for current makes it possible to
describe coherent electron transport in molecular junctions, its integral form is not quite convenient for
analyzing experimental data. Therefore, the experimenters employ simpler analytic expressions based
on the barrier model or the standard superexchange model. However, the formulas derived in the
framework of these models, have definite restrictions to their application. To obtain the strict analytic
expressions for the nonresonant tunneling current, we have used a modified superexchange model,
which has fewer restrictions on its parameters compared to the standard superexchange model. Under
conditions of weak mixing of the localized terminal molecular orbitals with the delocalized orbitals of
regular chain (interior wire’s region), the explicit expressions for the tunneling current are obtained
and the conditions for the applicability of the superexchange model are found. It is shown that in limiting cases, the attenuation factor for the tunneling current coincides with that obtained within the
framework of the rectangular barrier model or the model of ‘deep’ tunneling. The estimations that
have been performed with use of a simple tight-binding version of the electron-transfer process (one
active orbital per one repeating unit) show that the nonresonant current drops exponentially and is
characterized by the attenuation factor β (per one unit). Value of the factor is limited by the conditions
β > 3.7 and β < 1.2 for the standard superexchange (McConnell) and flat-barrier (Simmons) models,
respectively. At the same time, the modified superexchange model leads to the condition β > 0, that
indicates a much wider area of applicability of the modified model compared to the standard and flatbarrier models. Thus, Using the modified superexchange model, the experimental data on the dependence of the current-voltage characteristics of the N-alkanedithiol molecular wire on the number of C–C
bonds are interpreted, and the conditions are formulated for which the simplest model of a rectangular
barrier with a tunneling effective electron mass can be used for the analysis of experimental data.
1.
2.

E.G. Petrov, JETP Letters, 108, No. 5: 302 (2018).
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Сравнительный анализ температурных зависимостей
электронного транспорта в плёнке одностенных углеродных нанотрубок
с композитной плёнкой нанотрубки–оксид графена (5–291 К)
В.А. Карачевцев, Н.В. Курносов
Физико-технический институт низких температур им. Б.И. Веркина НАН Украины, Харьков, Украина
karachevtsev@ilt.kharkov.ua

Новые наноуглеродные наноматериалы, такие как углеродные нанотрубки, графен и его производные, а также их гибриды обладают необычными физико-химическими свойствами. Для гибридных наноструктур наблюдается синергетический эффект, демонстрирующий улучшенные
физические характеристики в сравнении с исходными компонентами. Гибриды могут быть использованы в электронике в качестве прозрачных проводящих электродов, при создании суперконденсаторов и литиевых аккумуляторов, создании высокопрочных композитов.
В докладе представлены результаты низкотемпературных исследований (5–291 K) электронного транспорта в композитных плёнках оксида графена с одностенными нанотрубками (GO-SWNTs),
полученных методом вакуумной фильтрацией их водной суспензии. Для получения композитных
плёнок (толщиной до 10 μм) использовались SWNTs с превалированием полупроводниковых нанотрубок (∼ 95%) и окислённый оксид графена (C:O ∼ 1,3). Более детальные физические характеристики плёнок были изучены ранее [1]. Показано, что появление проводимости в этих плёнках связано с нанотрубками, поскольку плёнка GO, в отличие от плёнки нанотрубок, практически не имеет
проводимости. Нанотрубки для носителей заряда выступают в роли проводящего мостика между
непроводящими sp3 доменами GO. Измерения проводимости плёнок проводились как при охлаждении, так и при нагревании. Гистерезиса в температурной зависимости электропроводности обнаружено не было. Средняя скорость изменения температуры составляла ∼ 1,5–2) К/мин.
Для сравнительного анализа изучена электропроводность также и в SWNTs плёнке. GOSWNTs (соотношение компонентов 1:1) и SWNTs плёнки демонстрируют полупроводниковое
поведение с отрицательным температурным коэффициентом электропроводности. Температурные зависимости сопротивления плёнок были проанализированы в рамках 3D модели Мотта, описывающей движение электронов за счёт термоактивированного туннелирования через барьеры с
переменной длиной прыжка (модель VRH) в диапазоне 5–240 K. Из анализа этих зависимостей
были оценены параметры электронного транспорта в композитной плёнке GO-SWNTs и плёнке
нанотрубок: средняя длина (r) и энергия прыжка электрона (W), построены их температурные
зависимости. Показано, что при повышении температуры от 5 до 240 К средняя длина прыжка
электрона уменьшается почти в 3 раза, как для SWNTs так и для композитной плёнок. Выполнено
сравнение параметров электронного транспорта для пленок разного типа. Так во всем температурном диапазоне значение r(T) для плёнки SWNTs больше чем для GO-SWNTs плёнки. Энергия
прыжка электрона W(T) существенно возрастает при повышении температуры для обеих плёнок,
причём, значение W для композитной плёнки больше чем для нанотрубочной плёнки во всем температурном диапазоне. Сравнение этих параметров для плёнок разного типа показало, что контакт нанотрубок с поверхностью GO затрудняет электронный транспорт в композитной плёнке.
Для описания температурной зависимости сопротивления плёнок при Т > 240 К привлечена модель Аррениуса, из которой получена величина потенциального барьера. Для композитной GOSWNTs величина потенциального барьера выше, чем в SWNTs плёнке (18 vs 11 мэВ).
Работа выполнена при финансовой поддержке НАН Украины (гранты № 15/19-H, 07-01-19
и 1/H-2019).
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Interaction of nanomagnetite particles with carbon nanotubes and minerals
S. Barany1, T. Borodinova2, N. Lebovka2, M. Manilo1,2, R. Meszaros1
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Different materials based on nanomagnetite (NM) have gained widespread medical (as contrast medium
and for targeted therapies, etc.), environmental (adsorbents for water purification) and engineering (sensors and biosensors, components of devices with enhanced electric and magnetic characteristics) applications. Hybrid materials with NM combine unique magnetic properties and surface reactivity. With external magnetic fields the NM and its hybrids can be effectively positioned, recovered, separated and reutilized.
We present our novel results on the synthesis, structure, size and electrokinetic properties of hybrid
nanoparticles including NM, multi-walled carbon nanotubes (MWCNT), bentonite and artificial clay
mineral Laponite RD® (Lap) as a function of the hybrids composition, pH and KCl concentration in the
system.
Materials and methods used: (1) NM particles prepared by co precipitation of Fe2+ and Fe3+ salts
of size 19.8 nm, with an isoelectric point (iep)of pH 5.2 in water and of pH 7.0 in 1 mmol/dm3 KCl
solution; (2) synthetic clay mineral Lap in the form of discs with thickness 1 nm, and diameter 30 nm,
with permanent negative charges on their faces; (3) bentonite particles in Na-form with equivalent
diameter of 440 nm and ζ = −48 mV in water; (4) N-doped multi-walled carbon nanotubes of diameter
10–20 nm and length 5–10 µm, with iep at pH 3.2.The size and structure of particles/aggregates was
measured by Zetasizer NS (Malvern, UK) and TEM (‘Selmi’,TЕМ-125К).The electro kinetic potential
was also determined using Zetasizer NS device.
Different behaviour of NM in composition with MWCNT and mineral particles was observed. Lap
particles and their hybrids with NM of different mass ratio in a wide pH interval possess relatively high
negative electrokinetic potential (from −10 mV at pH 1.5 up to −45 mV at pH 12). The charge and ζpotential of hybrid particles was found to be determined by the charge of Lap (ζ-potential of Lap in 2%
suspension ζ = −43 mV), which is the evidence of the coverage of the NM surface by Lap discs. Similarly
and surprisingly, NM+bentonite complexes with components ratio of 3:7, 1:1, 7:3 exhibit high negative ζpotential values ranging from −35 mV at pH 2 to −50 mV at pH 12, i.e. even higher values than that of bentonite particles themselves. An opposite picture is observed for NM + CNT hybrid particles. The negatively charged CNT fibres are covered by the NM particles, and the NM + CNT hybrids of different composition (3:7, 1:1, 7:3) gained the charge and ζ-potential of NM in a wide pH interval of 2–12. Adsorption/adagulation of CNT shifts the iep of NM to higher pH values, like preferentially adsorbing anions do.
Below the iep, the composite particles are charged highly positively (ζ-potential from +35 mV to +45 mV
at pH 2–6) and above iep-highly negatively (−30–40 mV at pH 8–12).
Addition of Lap/bentonite/CNT to the NM suspension results in a moderate (up to 30–40–50%)
growth of the particles/hybrids size, without changing the (monomodal) mode of their size distribution. The results obtained evidenced that the properties of NM + CNT/mineral hybrid particles cannot
be presented as a mechanical composition of the constituents properties.
Acknowledgements. The research in part was carried out in the framework of the GINOP-2.3.2-152016-00010 project of the Research Institute of Applied Earth Sciences of the University of Miskolc funded
by the European Union, co-financed by the European Structural and Investment Funds. The study was also
supported by the cooperation agreement between Hungarian and Ukrainian academies of sciences.
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У доповвіді предстаавлені основвні результаати досліджеень за проек
ктом «Багаттофункціонаальні нанострукктурні титан
нові сплави»
», мета якоого полягалаа в створенні нанострууктурних ти
итанових
сплавів шляхом інттенсивної пластичної
п
ддеформації (ІПД) поро
ошкових маатеріалів. Основним
О
результаатом роботи
и стала досл
лідницька ттехнологія, що
щ дозволяє використоовувати ефеекти ІПД
для форрмування стрруктури і вл
ластивостейй різних метталевих матеріалів. Теххнологія реаалізована
наа дослідно-п
промисловій
й установці гвинтової екструзії,
е
сттвореної раззом з АТ «М
МОТОР СІЧ»» (рис.).
У доповіді проанал
лізовано оссновні ефек
кти ІПД:
поодрібнення зерен метал
левих матерріалів до суб
бмікронниих розмірів; формування нерівновважних висококутовиих меж, які є основним
м структурниим елементо
ом наном
масштабу; ін
нтенсивна консолідація
к
я порошкови
их матерііалів; мульттимасштабні вихрові ррухи, які є однією
о
з
оссновних при
ичин аномал
льно-швидккого масопереносу в
обб’ємі зразкків, що деф
формуютьсяя; зміна мо
орфології
ріізних фаз; вплив ІПД наа фізико-хім
мічні перетвворення.
Розгляну
уто процеси
и ІПД, заснновані на простому
п
зссуві: кручен
ння під висо
оким тиском
м [1], гвинто
ова екструузія [2] і «пл
ластичне різзання» [3]. О
Основними матеріалаами для до
ослідження були: техннічно чисти
ий титан
В
ВТ1-0, сплавв ВТ6, сплав
ви на основві Zr–Ti–Nb
b. Як модеельні матерііали для вив
вчення кінем
матики пласстичного
Рис. Д
Дослідно-промислова устаановка
пл
лину
при
ІП
ПД
використ
товувалися
м
мідь
і алюміній.
ґвинтовоої екструзії на
н АТ «МОТО
ОР СІЧ».
У доповііді показано
о, що застоссування ІПД
Д дозволяяє досягти наступних результатівв: значно зм
меншити
залишкоову пористість порошк
кових матерріалів і зниззити розкид
д їх механіччних характтеристик;
істотно збільшити показники
п
міцності
м
безз втрати плаастичності (о
останнє спрраведливо як
кщо руйнуванняя не викликаане втратою
ю стійкості ооднорідної деформації).
д
У дрругій частин
ні доповіді представлен
п
ні результатти досліджен
нь, які спрям
мовані на сттворення
методам
ми ІПД нови
их металевих
х матеріалівв з мультимасштабною структурою
ю.
1.
2.
3.

A.P. Zhilyaev, T.G
G. Langdon, Prog.
P
Mater. SSci., 53: 893 (2
2008).
ng Seop Kim,, Marat I. Lattypov, AdYan Beygelzimer,, Roman Kulaagin, Yuri Esttrin, Laszlo S. Toth, Hyoun
vancced Engineerinng Materials, 19, Iss. 8: (20017).
Viet Q. Vu, Yan Beygelzimer,
B
Roman
R
Kulaggin, and Laszlo
o S. Toth, Materials, 11, Noo. 7: 1218 (20
018).
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Наномеханизмы деформации и массопереноса
при твердофазном соединении разнородных материалов
методом высокотемпературной вакуумной прокатки
Б.В. Борц, А.А. Пархоменко, А.А. Лопата, И.А. Воробьев, В.И. Ткаченко, М.П. Домнич,
А.А. Вакуленко
ННЦ «Харьковский физико-технический институт» НАН Украины, Харьков, Украина
borts@kipt.kharkov.ua

Уже в течение нескольких десятилетий в ХФТИ НАН Украины развиваются технологические
процессы соединения материалов в твёрдой фазе методом горячей вакуумной прокатки.
Несмотря на то, что этим методом был получен целый набор многослойных материалов,
сочетающих все положительные свойства различных составляющих пакета, ещё десятилетие
назад, многие вопросы, связанные с процессами, протекающими на границах раздела материалов, соединяемых в твёрдой фазе методом горячей вакуумной прокатки, оставались не выясненными.
Целью доклада является краткий обзор работ, проведённых в ННЦ ХФТИ в последнее десятилетие, посвящённых выяснению механизмов структурирования и массопереноса, проходящих вблизи границы раздела металлов — соединяемых высокотемпературной вакуумной прокаткой на нано,- микро- и макроуровне.
Были получены и исследованы композиции титан–демпфирующие прослойки Cu, Nb, Ni.
С помощью высокоразрешающей электронной микроскопии были впервые установлены наномеханизмы структурирования интерфейса материалов, соединяемых сваркой в твёрдой фазе [1, 2].
Применение метода наноиндентирования позволило получить не только значение
нанотвердости приграничных областей композита, но и значения величин модулей Юнга. Исследования показали, что граница соединения разнородных материалов всегда прочнее менее
прочного материала. Результаты измерений этих величин не только хорошо коррелируют между собой, но и полностью соответствуют результатам элементного анализа, свидетельствующим о более глубоком проникновении легкоплавкого металла в более тугоплавкий.
Впервые установлена иерархия структурных уровней волновых процессов, протекающих
на макро-, микро- и наноуровнях, на границах раздела материалов, соединяемых высокотемпературной прокаткой [3, 4]:
• показано, что на макроуровне возникают поверхностные волны типа Кельвина–
Гельмгольца;
• на микроуровне установлен факт взаимного периодического массопереноса атомов контактирующих материалов с помощью дислокаций от границы раздела;
• на наноуровне обнаружен эффект образования квазипериодического волнового фронта
деформации кристаллической решётки, связанного с образованием набора квазипериодических
нано-полос, образованных системой сдвигов высокой плотности, появлением ротационных мод
деформации — частичных нанодисклинаций и нанодисклинаций кручения.
1.
2.
3.
4.

Б.В. Борц, Н.И. Даниленко, А.А Пархоменко, С.А Фирстов, МФНТ, 8:1035 (2011).
B.V. Borts, A.A. Parkhomenko, N.I. Danilenko, V.I. Tkachenko, and I.М. Korotkova, Open Journal of
Metals, 4: 104 (2014).
B.V. Borts, A.A. Parkhomenko, I.A Vorobiev, A.A. Lopata, V.A. Aleksandrov, and M.P. Domnich, Open
Journal of Metal, 8: 55 (2018).
B.V. Borts, A.A. Parkhomenko, I.A Vorobiev, and A.A. Lopata, Open Journal of Metal, 8: 74 (2018).
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Нелинейные колебания оболочек из нанокомпозита
К.В. Аврамов
Институт проблем машиностроения им. А.М. Подгорного НАН Украины, Харьков, Украина
kvavr@kharkov.ua

Получена модель геометрически нелинейного динамического деформирования цилиндрической оболочки из функционально-градиентного композитного материала с нано армированием.
При получении этой модели используется сдвиговая теория Редди высокого порядка. Применяя
метод заданных форм, получена нелинейная система обыкновенных дифференциальных уравнений большой размерности, описывающая нелинейные колебания конструкции. Для описания
сверхзвукового газового потока используется поршневая теория. Исследуется потеря динамической устойчивости цилиндрической оболочки вследствие бифуркации Хопфа. В результате
этой бифуркации возникают автоколебания, которые описывают бегущие волны в окружном
направлении цилиндрической оболочки. Для исследования автоколебаний применяется метод
гармонического баланса. Исследуются свойства автоколебаний конструкции.
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Quantum size effects and thermoelectric properties
of IV–VI-based 2D-nanostructures
E.I. Rogacheva
National Technical University ‘Kharkiv Polytechnic Institute’, Kharkiv, Ukraine
rogachova.olena@gmail.com

Electron confinement in low-dimensional (LD) structures leads to a radical change in physical properties
of these systems as compared with bulk crystals and introduces new ways for controlling the properties.
At present, the study of LD systems is one of the leading directions in the physics of thermoelectricity and
thermoelectric (TE) materials science, which is connected with the great potential of those objects for TE
applications. The interest in studying TE properties of 2D-structures has grown significantly since the
possibility of a substantial increase in the TE figure of merit ZT in quantum wells (QWs) under decreasing
the QW width was predicted theoretically and confirmed experimentally [1]. In QWs, charge carrier motion is confined in one direction, which results in the quantization of the electron quasi-momentum in this
direction. For thin film applications in thermoelectricity, it is necessary to take into account the quantum
size effects (QSEs), which can drastically change TE properties under thin film thickness d decreasing.
Narrow-gap IV–VI semiconductor compounds are well known as promising materials for TE applications. The development of nanophysics and nanotechnologies stimulates studies of these materials
in thin-film state. One of the possible manifestations of the QSEs in 2D-structures is an oscillatory
behavior of the thickness dependences of the transport properties. Quantum oscillations of TE properties in IV–VI thin films first were observed in [2] and attributed to the QSEs.
The present status of our studies (see, for example, [2–5]) on the TE properties of thin film
nanostructures with QWs based on IV–VI semiconductor compounds (IV = Pb, Sn, Ge; VI = Te, Se,
S) as a function of the QW width (d= 2–500 nm) will be reviewed.
The methods of preparation of IV–VI-based 2D structures, their characterization by electron microscopy, X-ray diffraction techniques, the growth mechanisms on different substrates, and the methods of transport properties measurements will be described. Particular attention will be given to the
effect of near-surface oxidation on the transport properties of freshly prepared IV–VI thin films exposed to air at room temperature without a protective passivation layer.
It was established that the experimental values of the oscillation period are in good agreement
with the results of the theoretical calculations. These calculations were conducted using the effective
mass approximation and a model of a rectangular potential well with infinitely high walls or a model
of a finite barrier height and taking into account the dependence of the Fermi level on thin film thickness and availability subbands below Fermi level.
The influence of various factors (type of barriers and substrates, energy band and structural parameters, layer growth mechanisms, the degree of structural perfection, temperature, n- or p-type doping for shifting the Fermi level and others) on the observed oscillatory phenomena will be analyzed.
The effect of the size quantization on the TE figure of merit of thin film structures will be considered.
Intercomparisons between the behaviors in the various IV–VI compounds will be made. For thin film
applications in thermoelectricity, it is necessary to take into account the QSEs which can drastically
change TE properties under decreasing thin film thickness.
1.
2.
3.
4.
5.

M.S. Dresselhaus, G. Chen, M.Y. Tang et al., Adv. Mater., 19: 1043 (2007).
E.I. Rogacheva, T.V. Tavrina, O.N. Nashchekina et al., Appl. Phys. Lett., 80: 2690 (2002).
E.I. Rogacheva, O.N. Nashchekina, S.N. Grigorov et al., Nanotechnology, 14: 53 (2003).
E.I. Rogacheva, O.N. Nashchekina, A.V. Meriuts, et al., Appl. Phys. Lett., 86: 063103 (2005).
E.I. Rogacheva, O.N. Nashchekina, and S.I. Menshikova, J. Electronic Materials, 46: 3842 (2017).
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Міцність та довговічність карбін-графенових наноелементів
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Швидкий розвиток нанотехнологій та початок практичного використання наноелементів і нанопристроїв потребує розробки методів прогнозування їх надійності та довговічності. В доповіді розглянуто ключові механізми, що контролюють міцність та довговічність карбінграфенових наноелементів, та виклики на шляху створення фізичних засад прогнозування довговічності (ресурсу) нанооб’єктів.
Гранично малі розміри наноелементів в значній мірі обмежують можливість експериментальних досліджень, в першу чергу, це стосується випробувань на тривалу міцність. З іншого боку,
обмежена кількість атомів у таких системах дозволяє широко використовувати чисельні методи
(метод молекулярної динаміки, першопринципні (DFT) розрахунки, тощо). У зв’язку з цим, в роботі особливості атомної будови та закономірності зміни міжатомної взаємодії при деформації
карбін-графенових наноелементів (КГН) аналізувались на основі результатів DFT-розрахунків;
для аналізу кінетики розриву атомних зв’язків використовувалось молекулярно-динамічне моделювання.
Було встановлено, що міцність КГН визначається міцністю контактного зв’язку між карбіновим ланцюжком та листом графену. Встановлено існування квантово-механічного ефекту,
який полягає у залежності міцності контактного зв’язку від того, чи є кількість атомів в карбіновому ланцюжку парною чи непарною (‘even–odd’-ефект).
Показано, що при деформації розтягом КГН виникає область, де неможливе існування рівноважних станів для атомів. Встановлено, що існування цієї області визначальним чином впливає на довговічність КГН наноелементів. Вона є причиною явища синергізму при термічноактивованому розриву контактного зв’язку, що, за певних умов зумовлює катастрофічне (на
багато порядків) падіння довговічності КГН.
Ці особливості КГН створюють значні труднощі при використанні класичних моделей, які
ґрунтуються на теорії реакцій Арреніуса, для прогнозування довговічності КГН. У зв’язку з
цим, запропоновано оригінальну флуктуаційну модель для прогнозування спільного впливу
температури та силового поля на довговічність цих нанооб’єктів. Встановлено існування ‘even–
odd’ ефекту для довговічності КГН та інверсія цього ефекту при розтягу КГН. Останнє має
принципове значення для використання КГН в пристроях стрейнтроніки, зокрема, для створення нанорозмірних лазерів та інших оптоелектронних пристроїв з регульованою довжиною хвилі.
В рамках запропонованого підходу віднайдено області температур і значень величини механічного навантаження, де можливе практичне використання КГН.
1.
2.
3.
4.

I. Mikhailovskij, E. Sadanov, S. Kotrechko, V. Ksenofontov, and T. Mazilova, Phys. Rev. B, 87: 045410(9)
(2013).
A. Timoshevskii, S. Kotrechko, and Yu. Matviychuk, Phys. Rev. B, 91: 245434(9) (2015).
S. Kotrechko, A. Timoshevskii, E. Kolyvoshko, Yu. Matviychuk, and N. Stetsenko, Nanoscale Res. Lett.,
12: 327 (2017).
S. Kotrechko, A. Timoshevskii, E. Kolyvoshko, Yu. Matviychuk, N. Stetsenko, and B. Zhang, Eur. Phys. J.
Plus, 134: 182 (2019).
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Магнітоактивні еластомери: властивості та застосування
В.М. Калита, С.М. Рябченко
Інститут фізики НАН України, Київ, Україна
vmkalita@ukr.net

У доповіді пропонується короткий огляд властивостей магнітоактивних еластомерів (МАЕ) і
ряду отриманих результатів їх досліджень. Магнітоактивні еластомери — це композити, які
складаються з феромагнітних частинок, що розташовані в матриці високоеластичного полімера
(еластомера). В МАЕ магнітні взаємодії між намагніченими частинками по порядку величини
можуть бути порівняними або навіть більшими пружних міжчастинкових взаємодій, які передаються через високоеластичну матрицю.
МАЕ можна розглядати в якості матеріалів з дуже сильним магнітопружним зв’язком, які,
порівняно з традиційними матеріалами, при намагнічуванні набувають незвичних властивостей. Навіть в невеликих магнітних полях, легко досяжних в експерименті, у них може спостерігатися аномально велика за величиною магнітострикція, до декількох десятків відсотків. Ефективна діелектрична проникність в них може в рази змінюватись при намагнічуванні. В МАЕ
можуть спостерігатися магнітопружні фазові переходи [1]. Найбільш цікаве явище, притаманне
намагніченим МАЕ, – це аномально великий магніто-реологічний ефект, при якому відносне
зростання пружних модулів може становити тисячі і більше відсотків. Все це викликає інтерес
до МАЕ, як до активних матеріалів, фізичними властивостями яких можна маніпулювати безконтактно під впливом зовнішніх полів, що передбачає широкі можливості їх практичного застосування.
Внаслідок сильного магнітопружного взаємозв’язку при намагнічуванні МАЕ відбувається
їх реструктуризація, що впливає на їх намагнічування. Наприклад, в експериментах з намагнічуванням при низьких температурах [2] нами було показано, що в МАЕ через рухливість частинок в магнітному полі змінюється знак константи Релея. Було виявлено ефект блокування
рухливості частинок [3] при їх охолодженні нижче температури «солідізації» (отвердіння). І
надзвичайно цікавим є новий результат, а саме, ефект індукування магнітним полем в МАЕ
магнітної анізотропії, константа якої залежить від величини поля намагнічування [4], а напрямок легкої осі намагнічування співпадає з напрямком намагнічуючого поля. Виявилося, що
величина константи цієї анізотропії значно більша модуля зсуву еластомера, що пояснює притаманний еластомерам аномальний магніто-реологічний ефект. Цікаві явища очікуються також
при зміні розмірів магнітних частинок МАЕ [5], у тому числі і в нанорозмірному діапазоні.
МАЕ розглядають як перспективні речовини, які можуть бути використані для багатьох практичних застосувань. Наприклад, вони розглядаються в якості активних демпферів вібрацій, керованих магнітним полем, в якості систем з керованим магнітним полем зчепленням при передачі механічних напружень чи деформацій, поглиначів високочастотного електромагнітного випромінювання. Пропонується використовувати МАЕ в якості актуаторів, в робототехніці в тому числі при створенні мікро- та нанороботів. Перспективними є можливості використання МАЕ в медицині.
1.
2.
3.
4.
5.

V.M. Kalita, Yu.I. Dzhezherya and G. G. Levchenko, Soft matter, 15: 5987 (2019).
A.V. Bodnaruk, A. Brunhuber, V.M. Kalita, M.M. Kulyk, A.A. Snarskii, A.F. Lozenko, S.M. Ryabchenko,
and M. Shamonin, Journal of Applied Physics, 123: 115118 (2018).
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and M. Shamonin, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 471: 464 (2019).
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Електронна структура нанопоруватих фаз оксиду цинку
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Як відомо, оксид цинку (ZnO) — це напівпровідний матеріал з цікавими та важливими властивостями, ніж багато інших напівпровідникових матеріалів. Причиною цього є те, що ZnO може бути достатньо легко реалізований в багатьох різних наноструктурах, він володіє відмінними люмінесцентними властивостями, а також має можливості широкого використання в зонній інженерії, наприклад в порожнистих наногетероструктурах, його п’єзоелектричність знайшла застосування в якості
наноґенераторів, його біосумісність — у хімічних сенсорах газів, а його висока прозорість та феромагнетизм при кімнатній температурі — в оптоелектроніці та спінтроніці. На сьогоднішній день
важливим завданням науковців є прагнення синтезувати або прогнозувати нові класи структур.
З часу виявлення відмінних властивостей та можливостей застосування алюмосилікатних
цеолітів в областях іонообміну, розділення та каталізу, пошук неорганічних матеріалів з відкритим каркасом став одним із пріоритетних дослідницьких напрямів. Однією з основних цілей
дослідження матеріалів з відкритими каркасами є пошук таких, які містять канали та інші особливості, які роблять їх поруватими або нанопоруватими. Для просування в поточному пошуку
нових і цікавих нанопоруватих матеріалів є необхідними передбачити їхні структури та розмірність.
У теоретичній роботі [1] нещодавно запропоновано можливість стабілізувати нові фази наднизької щільності метал-оксидних матеріалів шляхом використання малих нанокластерів в якості
будівельних блоків для можливих нових фаз наприклад SOD, LTA і FAU. Ці абревіатури — коди
каркасних цеолітних структур відповідно до номенклатури Міжнародної асоціації цеолітів (IZA).
В даній роботі, на підставі підходу «знизу вгору», який забезпечує надійний шлях побудови
нових структур від вільних кластерів до твердих фаз, ми представляємо результати першопринципного моделювання цеолітових структур (SOD, LTA, FAU), в яких будівельними блоками
використано стабільні нанокластери (ZnO)12. Оптимізацію структури та розрахунки зонноенергетичного спектра проведено в межах теорії функціонала густини (DFT), використовуючи
наближення узагальненого градієнта (GGA) в параметризації Пердью–Бурке–Ернцергофа (PBE)
для опису обмінно-кореляційної взаємодії. Для опису електрон-іонної взаємодії використано
ультрам’які псевдопотенціали Вандербільта. З метою точнішого опису електронної структури
нанопоруватих фаз ZnO ми використали наближення GGA + U. В цій роботі ми використали
два параметри U: Ud = 10 еВ для 3d орбіталей Zn і Up = 7 еВ для 2p орбіталей O.
З метою встановлення нових властивостей нанопоруватих фаз ZnO, було розраховано їхні
електронні структури. Цікаво відзначити, що результати розрахунків показують, що всі нанопоруваті структури є прямозонними напівпровідниками з шириною забороненої зони більшою,
ніж у об’ємному кристалі ZnO. Зростання ширини забороненої зони можна пояснити тим, що
електронні властивості окремих будівельних блоків зберігаються у відповідно зібраній фазі.
Проте, у порівнянні з високим значенням енергетичної щілини для нанокластера (ZnO)12 (4.25
еВ), значення ширини забороненої зони нанопоруватих структур на основі (ZnO)12 зазнають
зменшення внаслідок впливу сусідніх нанокластерів у цеолітовій структурі.
Фаза SOD має найнижче значення повної енергії, що вказує на те, що вона є найбільш енергетично стабільною фазою серед досліджених фаз. Далі в ряду за стабільністю стоять фази LTA і FAU.
1. V.N. Tuoc, T.D. Huan, N.V. Minh, and N.T. Thao, J. Phys.: Conf. Ser., 726: 012022 (2016).
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Композитні тверді електроліти на основі неорганічних наночастинок
зі структурою NASICON і полімеру
О.І. В’юнов, І.В. Лісовський, Л.Л. Коваленко, С.О. Солопан, А.Г. Білоус, В.Г. Хоменко,
В.З. Барсуков
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, Україна
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Розробка альтернативних джерел енергії та пристроїв накопичення енергії, які б характеризувалися невеликими витратами енергії з часом, були екологічно безпечні та надійні, є важливою
проблемою сучасності. Значні успіхи досягнуті в розробці літієвих акумуляторів [1]. Такі пристрої наразі використовують рідкий електроліт, що є органічною системою, в якій розчинені
солі літію. Їх недоліком є вузький робочий інтервал температур, оскільки електроліти можуть
протікати та загоратися. Наступним поколінням можуть бути твердотільні літієві акумулятори,
які не мають цих недоліків. Бажано, щоб твердотільні електроліти були на основі оксидних систем, оскільки вони є стабільними при роботі на повітрі. Сьогодні також є перші дані про твердотільні електроліти на основі полімерів. Але кращі полімери мають провідність σ ∼ 10−5 См/см,
що є недоліком. Ефективним може бути створення композиційних матеріалів, які б включали
літійпровідний полімер (σ ∼ 10−5 См/см) і порошок неорганічного оксиду (σ ∼ 10−3 См/см) [2]. В
цьому випадку можливо створити матеріали з характеристиками, кращими ніж окремо полімеру (за рівнем провідності) і неорганічної сполуки (за технологічними властивостями).
Дана робота спрямована на з’ясування можливості створення композитних літійпровідних
твердих електролітів на основі неорганічних наночастинок і полімеру.
Як неорганічні частки були досліджені сполуки зі структурою NASICON хімічного складу
Li1,3Al0,3Ti1,7(PO4)3 (LATP). Ця сполука характеризується високою літієвою провідністю, малою
складовою електронної провідності, стабільна в контакті з літієм та безпечна по відношенню до
зовнішнього середовища. Частки LATP одержували за допомогою трьох методів синтезу (метод твердофазних реакцій, золь–ґель-метод, метод одержання з мікроемульсій). Важливо було
з’ясувати можливість синтезу великої кількості матеріалу твердого електроліту. Встановлено,
що кожен з досліджених методів дає можливість отримати однофазні порошки LATP. Але розміри частинок, кількість стадій і температура формування кристалічної структури типу
NASICON, суттєво залежать від методу. На основі одержаних даних вибрано метод, що дозволяє отримати однофазні кристалічні наночастинки LATP як неорганічну складову композитних
твердих електролітів.
З метою з’ясування можливості створення композитного електроліту як провідний полімер
досліджували легований літієвмісною сіллю (LiClO4) поліетиленоксид (PEO) [3] та етилцелюлозу [4]. Проведено імпедансометричні дослідження отриманих зразків. Встановлено, що загальна провідність літійпровідного полімеру на основі поліетиленоксиду при кімнатній температурі має активаційний характер та становить 3,8⋅10−7 См/см з енергією активації 0,3 еВ. Експериментальні результати показали, що композити на основі LATP і полімеру мають провідність
вище, ніж окремі складові, та є перспективними для розробки композитного твердого електроліту з іонною провідністю і хімічною стабільністю при контакті з металевим літієвим анодом.
Автори дякують Національній академії наук України за надання фінансової підтримки на
виконання наукового проекту 85/19-Н.
1.
2.
3.
4.

А.Г. Белоус, С.Д. Кобилянская, Оксидные литийпроводящие твердые электролиты (Киев: Наукова
думка: 2018).
J. Zhao, X. Yang, Y. Zhang et al., Journal of Materials Chemistry A, 7, No. 4: 1548 (2019).
V.V. Shevchenko, M.A. Gumennaya, A.V. Stryutsky et al., Polymer Science, Series B, 60, No. 5: 598 (2018).
S.O. Umerova and A.V. Ragulya, Ceramics: Science and Life, 3, No. 36: 15 (2017).
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Колоїдні, нанохімічні і наноструктурні трансформації
пелоїдних (пелітових) осадів в геомеханохімічних процесах
А.В. Панько1, І.Г. Ковзун1, В.А. Прокопенко1,2, О.М. Нікіпелова3, О.А.Циганович1,2,
В.О.Олійник1
1
Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, Київ, Україна
НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорского», Київ, Україна
3
ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», Одеса, Україна
gr.k.ibcc@ukr.net
2

З використанням модельних, фізико-хімічних і геомеханічних методів розглянуто причини катастрофічних явищ [1] за участі турбідітних потоків наноструктурованих залізоалюмосилікатів
(НЗАС) — головних компонентів морських осадів. Показано, за допомогою фізико-хімічної
геомеханіки і реологічних методів, первинне формування в ламінарному режимі умов стресових зсувів осадів на морських схилах з утворенням катастрофічних грязьових турбідітних потоків. Відмічено соціальні наслідки вказаних катастрофічних процесів. Розглянуто колоїдні, нанохімічні й наноструктурні процеси в дисперсіях НЗАС за механізмами участі в міжфазових
контактних взаємодіях силоксанових, залізогідроксидних та карбонатних структур [2, 3]. Надано нанохімічні, колоїдні і геомеханічні моделі таких процесів, які діють як в умовах ламінарної,
так і наступної лавиноподібної турбулентної течії величезних багатотонажних мас осадів на
морських схилах. Оцінено катастрофічні наслідки впливу підводних лавин на донні технологічні споруди (наприклад, розрив кабелів). Надані загальні рекомендації щодо попередження таких явищ.
1.
2.
3.

A.E. Scheidegger, Physical aspects of natural catastrophes (Elsevier: 1975).
A.V. Panko, I.G. Kovzun, O.M. Nikipelova et al., Springer Proc. in Physics, 214: 215 (2018);
https://doi.org/10.1007/978-3-319-92567-7_13.
E.D. Shchukin, A.V. Pertsov, E.A. Amelina, and A.S. Zelenev, Colloid and Surface Chemistry (Elsevier:
2001).
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Електронний транспорт та магнітні властивості
магнітних нанокомпозитів з матрицями Al2O3 та SiO2
з розподіленими в них наночастинками Co
О.Є. Байбара1, М.В. Радченко1, О.І. Дмитрієв1, М.Е. Бугайова1, А.І. Євтушенко1,
Я.А. Стельмах2, Л.А. Крушинська2, T. Сторі3
1

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ, Україна
2
Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Київ, Україна
3
Інститут фізики Польської академії наук, Варшава, Польща
baibaraoleksii@gmail.com

Магнітні нанокомпозити (МНК) з феромагнітними наночастинками (НЧ) Со в діелектричних
матрицях Al2O3 і SiO2 вирощені методом двотигельного електронно-променевого розпилення у
вигляді плівок товщиною від 0,8 до 3 мкм на підкладках Al2O3 (полікор). Для МНК Со/Al2O3
був проведений експеримент по осадженню плівок під дією зовнішнього магнітного поля
Htech = 700 Е, яке прикладали паралельно та перпендикулярно до орієнтації площини зразка
(площини легкого намагнічування). Електричні, магнітні та термоелектричні властивості досліджені в області температур 5–290 К і в магнітних полях до 90 кЕ.
Сканувальна електронна мікроскопія показала, що для МНК Со/Al2O3 спостерігаються НЧ
Со з розмірами 10–50 нм, а в МНК Со/SiO2 НЧ Со — 7–13 нм. З ростом концентрації Со розміри НЧ зростають.
Досліджені температурні залежності питомого опору МНК з різними матрицями. В координатах ln(ρ/ρ77) ∝ (1/T)1/4 в діапазоні температур 95–290 К для обох матриць питомий опір лінійний і
пояснюється стрибковим механізмом перенесення електронів зі змінною довжиною стрибка по
локалізованим станам (моттівський механізм). Для зразків МНК Со/Al2O3, вирощених в магнітному полі, спостерігалося зменшення порогу перколяції до 27 ат.% Со (без дії магнітного поля при
вирощуванні — 43 ат.%), що пов’язано зі зниженням тунельних бар’єрів між наночастинками Со.
Для МНК Со/Al2O3 запропоновано механізм виникнення позитивної термоерс в сильному
магнітному полі в умовах стрибкового механізму провідності електронів по немагнітним
центрам локалізації, заснований на ефекті зменшення розсіювання електронів магнітними
центрами завдяки паралельному напрямку магнітних моментів електронів і цих центрів при
включенні магнітного поля. Для МНК Со/SiO2 виявлена негативна магнітотермоерс, яка
пов’язана з хімічною взаємодією Со і SiO2. При цьому створюється суміш нанорозмірних феромагнітних силіцидів кобальту і антиферомагнітного СоО, що може викликати просторові
флуктуації їх магнітних моментів, які призводять до збільшення розсіювання електронів.
Досліджені властивості магнітного моменту в залежності від температури та магнітного
поля нанокомпозитів з різними матрицями. Виявлено, що деякі структурні недоліки Со/SiO2
такі як дефекти у нанокристалах Co, нерівномірний розподіл НЧ по розмірам, а також перемішування фаз мають додатковий вплив на їх магнітні властивості.
Визначені температури переходу в стан спінового скла (Tsg). Для матриці SiO2 вона зрушена
в бік високих температур. На відміну від Со/Al2O3 магнітний нанокомпозит Со/SiO2 продемонстрував значно меншу коерцитивну силу, що також є результатом впливу силіцидних фаз кобальту і антиферомагнітного СоО. Для МНК Со/Al2O3 виявлено, що температура переходу у стан
спінового скла нижча для плівок, вирощених в зовнішньому магнітному полі.
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NiO є наапівпровідни
иковим матееріалом з p-ттипом провід
дності та ши
ириною забоороненої зон
ни 3,5–4,0
еВ. В
Виготовленн
ні на його осснові полікриисталічні пл
лівки NiO
знахходять широ
оке застосуваання для вигготовлення прозорих
п
елекктродів p-ти
ипу, електрохромних і термоелек
ктричних
прилладів, хімічних та спін
н-чутливих магнітних сенсорів,
с
тощоо. В більшоссті випадків,, плівки маю
ють кубічну полікрисп
таліччну структур
ру, рідше — ромбоедриччну [1]. Розм
міри кристаллітів в плівкаах суттєво залежать
з
відд умов вирощ
щування.
Спосстерігалося збільшення розмірів наанокристаліттів із збільш енням товщ
щин плівок таа температурри підкладки
и при напилеенні. Також відомо, що діркова елеектрична про
овідність
оксииду нікелю обумовлена
о
утворенням
м характерни
их точкових дефектів пр
ри вирощуванні плівок,, а саме — вакансій
атом
мів нікелю та міжвузлов
вих атомів киисню. Зміню
юючи розмірри кристаліттів та концеентрації точчкових дефеектів, ми
Рис. SE
EM-зображенн
ня сколу вихідної мож
жемо змінюввати електри
ичні та оптиичні характееристики
плівки NiO.
N
пліввок, а, отже, отримати нанострукту
н
уровані плівк
ки NiO з
власстивостями, суттєво відм
мінними від ооб’ємних маатеріалів.
Так, леґуування плівкки NiO атом
мами Al [2] пперешкоджаєє кристалізац
ції та посилю
ює p-тип про
овідності
[3].
Одн
ним з методів модифікац
ції полікристталічних пліівок є розупорядкування
ня та введенн
ня точкових дефеектів в плівкки NiO метод
дом іонної ім
мплантації домішок
д
з нааступними ттермічними обробками.
Пліввки NiO з тоовщинами від
в 80 до 3000 нм наноси
илися на пов
верхні Si(1000) та скляніі пластини методом магнетрронного роззпилення ніккелевої міш
шені в арґоно
окисневій пллазмі. Напор
рошення
плівок зздійснювалоось при зад
даних темпеературах від
д кімнатноїї до 350°C. Показано, що осадо формуваання ромбоеедричної
дження плівки при температур
рі підкладкии до 100°С призводить
п
структурри NiO, а прри вищих теемпературахх — до кубіч
чної. Вирощ
щені плівки мали вигляд
д масиву
щільноуупакованих стовпчиків (рис.). Отр имані плівкки NiO були
и модифіковвані іонною
ю імплантацією ддомішок H, O, Al, Ar з наступнимии високотем
мпературним
ми відпалам
ми від 450 до
д 600°C.
Показан
но, що такі обробки
о
при
изводять до утворення великої кільькості наноккристалітів з різним
рівнем ккристалічноості. Продем
монстрованоо селективну чутливістть до газів ззалежно від обраних
домішокк та рівня нанострукту
н
рованості оотриманих плівок
п
NiO. Дослідженння створени
их структур провводилися меетодами SIM
MS, XRD, SE
EM та вимір
рами вольт-аамперних хаарактеристи
ик.
1.
2.
3.
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T
Sabov, I.P. Lisovskyyy, I.M. Khacev
vych, O.Yo. Gudymenko,
G
V
V.A. Nikirin, and M.V.
Voitoovych, FunctiionalMaterialls, 23, No. 2: 3313 (2016).
X. L
Lou, X. Zhao, J.
J Feng, and X.
X Zhou, Proggress in Organ
nic Coatings, 64,
6 No. 2–3: 3300 (2009).
J
of Phyysics: Condennsed Matter, 21:
2 115804
S. Naandy, U. Maitti, and C. Ghossh, and K. Chaattopadhyay, Journal
(2009).
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Exciton spectroscopy with spatially separated electron and hole
in heterostructure with germanium quantum dots
S.І. Pokutnyi
O.O. Chuiko Institute of Surface Chemistry, N.A.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
pokutnyi.serg@gmail.com

The Ge/Si heterostructures promising to create new elements silicon infrared optoelectronics are selfassembled structures with Ge/Si nanoislands. Ge/Si heterostructures with quantum dots (QDs) of Ge
are heterostructures II type. In this nanosystem the lowest electronic level is in matrix, and the lowest
hole level is within volume of QD. During investigation of the optical properties of heterostructures
Ge/Si with Ge QDs in experimental papers, it was found that the electron can be localized above the
surface of the QD while the hole here moves in the volume of the QD [1].
In [1, 2] study, we find that the binding energy of an exciton formed from an electron and a hole spatially separated from each other (the hole is moving within a QD, and the electron is localized above the
spherical QD — matrix interface) in a nanosystem containing semiconductor (germanium) is substantially increased (by nearly two orders of magnitude) compared to the exciton binding energy in an silicon
single crystal. It is established that, in the band gap of an germanium QDs, there is a band of exciton states
(formed from a spatially separated electron and hole). It is shown that there exists the possibility of experimentally detecting the ground and excited exciton states in the band gap of an germanium QDs at room
temperature from the absorption and transmittance spectra of the nanosystem. The effect of a substantial
increase in the exciton binding energy offers considerable scope for the use of semiconductors and insulating nanoheterostructures as the active region of nanolasers operating at excitonic transitions [2–4].
The theory of excitons from spatially separated electrons and holes (the hole moves in volume
QD, and the electron is localized over the spherical surface boundary of (QD/matrix)), developed in
[2–4], for the case in which centrifugal energy of the electron is considered in the potential energy of
the exciton. It has been shown that the taking into consideration centrifugal energy in the potential
energy of the exciton leads to the occurrence of the quasi-stationary states in the band of the surface
exciton states, which with the increase of QD radius transfers into stationary state. It is established that
the light spectrum of the interband absorption (emission) of nanosystems consisting of the energy
bands which are formed by the electron between quasi-stationary and stationary states, and intraband
absorption spectra — from the bands caused by electron transitions between stationary states [2–4].
It is determined that the absorption spectra of the nanosystem interband consist of energy bands
that are formed by electron transitions between quasi-stationary and stationary states, and the intraband absorption spectra consist of zones formed by electron transitions between stationary states [2–
4].
1.
2.
3.
4.

A.I. Jakimov, A.V. Dvurechensky, JETP Lett., 73, No. 10: 529 (2001).
S.I. Pokutnyi, Low Temperature Physics, 44, No. 8: 819 (2018).
S.I. Pokutnyi, J. Nanophoton., 12, No. 2: 026013 (2018).
S.I. Pokutnyi, Crystals, 8, No. 4: 148 (2018).
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Обобщеены результтаты электр
ронно-микрооскопически
их исследов
ваний ‘in siitu’ кристал
ллизации
аморфны
ых плёнок. Предложена классификкационная схема
с
электр
ронно-лучеввой кристал
ллизации
аморфны
ых плёнок,, включающ
щая структтурно-морфо
ологическиее и числоввые характееристики
(табл.). Выделены: слоевая по
олиморфнаяя кристаллиззация, остро
овковая поллиморфная кристаллизацияя и дендритн
ная полимор
рфная кристталлизация (рис.) [1]. Для
Д каждогоо типа криссталлизации опрределён безрразмерный параметр оттносительно
ой длины δ0, равный оотношению характеристичееской длины
ы к величин
не, связанно й с размеро
ом элементаарной ячейкки кристалла [2]. На
основе ээлектронно-микроскопической виддео регистр
рации для каждого
к
типпа процессаа превращения п
построены кинетически
к
ие кривые крристаллизац
ции.
ТАБЛИЦ
ЦА. Сопостаавление фазоввых превращ
щений аморфн
ная фаза–криссталл и пар–ккристалл.
Тип крристаллизаци
ии
СПК
ОПК
ДПК

Аморфная фаза–кристаллл
Условие
О
Относительнаая длина δ0
2500–4
4700
σa ≥ σc + σac + εd
100–9
900
σa ≤ σc + σac + εd
Первоначально
σa ≥ σc + σac + εd,
∼ 390
00
дал
лее
σa ≤ σc + σac + εd

Паар–кристалл
Мода ростаа
Усло
овие
ФМ
γs ≥ γf + γsf
ФВ
γs ≤ γf + γsf
Первонаачально
γs ≥ γf + γsf,
СК
дал
лее
γs ≤ γf + γsf

*

СПК — слоевая полим
морфная кристталлизации; О
ОПК — островвковая полиморфная кристалллизация; ДПК
К — дендритная поолиморфная крристаллизацияя; σa, σc, σac — поверхностнаая энергия грааницы раздела аморфная фазза–вакуум,
поверхносстная энергия границы разд
дела кристалллическая фаза–
–вакуум и пов
верхностная эннергия границ
цы раздела
аморфнаяя–кристалличесская фаза сооттветственно; ε d — энергия деформации
д
растущего криссталлического слоя. ФM
— мода роста Франка–ван-дер-Мер
рве, ФВ — м
мода роста Фольмера–Веб
Ф
ера, СК — м
мода роса Сттранского–
дложки, плёнки
и и межфазная
я энергия междду плёнкой и подложкой
п
Крастановва. γs, γf, γsf — поверхностнаая энергия подл
соответсттвенно.

Рис. Слооевая (а), острровковая (б) и дендритнаяя (в) полимор
рфная кристааллизация амоорфных плён
нок Cr2O3,
ZrO2 и H
HfO2 соответственно
1.
2.

А.Г. Багмут, Электронная микроскопия
м
пленок, осаж
жденных лазерным испаарением. Монография
«
2014)).
(Харрьков: НТУ «ХПИ»:
A.G.. Bagmut, Funnctional Materials, 26, No. 1: 6 (2019).
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Вп
плив елек
ктричногго поля н
на електр
ронні ста
ани, енерггію зв’яззку
та попер
речний пеереріз фоотоіонізац
ції воднеп
подібної домішки
и
в баггатошароових кван
нтових то
очках
В.А. Голов
вацький, М.В.
М Чубрей
Черніввецький націон
нальний універсситет імені Юрія
Ю Федьковича, Чернівці, У
Україна
kktf@chnu.edu.u
ua

Для ствворення напівпровідник
кових прилаадів, побудо
ованих на основі багаатошарових сферичних квантових точок (БС
СКТ) зі склад
дним потен
нціальним пррофілем (ри
ис.),
необхідн
ні теоретич
чні дослідж
ження впливву домішокк та
зовнішн
нього електрричного пол
ля на енергеетичний спеектр
та локаллізацію кваззічастинок.
Тобтто необхідн
но розв’язатти рівнянняя Шредінґер
ра з
гамільнооніаном

H 

h2 r
Z e2
 e F r coos θ  U (r ) , (1)

ε | r  rimp |
2μ(r )

який містить додан
нки, що пор
рушують сф
феричну сим
метрію заддачі і не дозволяю
ють отримаати аналіти
ичні
розв’язкки навіть дляя найпростіших наносиистем.
Рис. Геометрична тта потенціалььна схема
Наближені метооди (варіаціійний методд та метод теот
БСКТ Alx1Ga1−x1A
As/GaAs/Alx2Ga
G 1−x2As.
рії збуреень), які чассто викорисстовують у ббагатьох тео
оретичних дослідженн
нях, дозволяяють розраххувати енерггії та хвильові функціїї (ХФ) осно
овного та
декількоох збуджени
их станів кввазічастиноок [1]. Але цього
ц
не до
остатньо дляя вивчення явищ, у
яких приймають уч
часть високо
о збуджені сстани та стаани неперервного спекттра. Найбілььш ефективний метод розраахунку повн
ного енергеттичного спеектра електр
ронів та діррок в БСКТ з врахуванням сильних збуурень є числ
ловий методд скінченни
их елементів
в [2] та метоод розкладу
у хвильової функкції на базиссі точних ро
озв’язків ріввняння Шредінґера:
ψ jm (r ) =  cnljm Φ n lm (r ) .
n

(2)

l

с
та ко
оефіцієнти ррозкладу отр
римуються з секулярногго рівняння
Енерргетичний спектр
H n l ,n ' l − E jm δ n ,n ' δl ,l ' = 0 .

(3)

чного спектрру та хвильо
ових функцій
й електрона в БСКТ розр
раховано
На ооснові точноого енергетич
Z =0
Z =1
енергію зв’язку елекктрона з домішкою Eb = E10 − E10 та поперечн
ний переріз ф
фотоіонізації [1–3]
2

σ(hω) =

4π2  Feff
e 
Z =1
Z =0
 β FS hω ψ10 r cos θ ψ10

3nr  F0 

2

δ ( E10Z = 0 − E10Z =1 − hω) .

(4)

використоввувались параметри нан
р
носистеми x 1 = 0,4, x2 = 1, r0 = 5
Для числових розрахунків
нм, r1 = 15 нм, r2 = 20
2 нм. Побуд
довано та прроаналізован
но залежноссті енергії звв’язку, серед
дньої відстані між
ж електроноом та іоном домішки відд напружено
ості електри
ичного поляя та положен
ння домішки.
1.
2.
3.

A. Talbia,b, El Haaouaric, E. Fed
ddia, F. Dujarrdind et al., Ph
hilos Mag Lettt., 98, No. 6: 2252 (2018).
Cristea, E.C. Niculescu,
N
Phyys. Lett. A, 3777, No. 16–17: 1221 (2013).
M. C
M. Ş
Şahin, F. Tek and
a A. Erdinç, J.Appl.Phys,,.111: 084317
7 (2012).
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Розуміння майбутнього матеріалознавства наноструктур
А.В. Рагуля
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ, Україна
ragulya@ipms.kiev.ua

Головна особливість наноматеріалів — залежність їхніх властивостей від розміру структурного
елемента. Головна особливість нанотехнологій — це можливість оперувати з наноматеріалами,
які мають певну структуру. Тому різноманітність структурних форм щороку збільшується за
експоненціальним законом.
Ускладнення та різноманітність наноструктур — це інтенсивний шлях розвитку нанотехнологій сьогодні, як альтернатива комбінаториці з хімічним складом, що дає екстенсивне зростання. Відомі приклади: нанотрубки, фуллерени — усі спочатку були передбачені та отримані
лише з вуглецю, а потім складалися з інших елементів або хімікатів. Те саме сталося з 2Dматеріалами: від графену до графеноподібних сульфідів, селенідів, MXенів та інших. Попереду
нові структурні форми та нові матеріали з надзвичайними властивостями.
Класичне матеріалознавство ґрунтується на вивченні зв’язків між складом, структурою та
властивостями матеріалів з урахуванням процесів виробництва та оброблення. З точки зору
фізики та хімії ми звикли сприймати матеріал через призму енергій міжатомних взаємодій.
Класичне матеріалознавство — це перш за все наука про тіла, в яких діють ковалентні хімічні
зв’язки з енергією, що перевищує 2 електрон-вольта. У цій системі координат ми розглядаємо
більшість властивостей матеріалу — міцність і твердість, теплопровідність і дифузію, сегнетоелектрику і люмінесценцію. Однак у природі існують також низькоенергетичні зв’язки, наприклад, Ван дер Ваальсові; існують механізми, що забезпечують самоскладання та самоорганізацію наночастинок за допомогою слабких зв’язків з енергією ∼ 0,1 електрон-вольт.
Для конвергенції двох сегментів матеріалознавства необхідно розробити нові процеси із
зворотним зв'язком, що дозволяють створювати нові структури, нові методи аналізу цих структур, нові методи контролю параметрів процесу. Подальша диверґенція має принести в життя
величезну кількість наноструктур, невідомих раніше. Для всіх них потрібна розробка багатомасштабного моделювання нових конструкцій та матеріалів. Наприклад, для збирання їх у складні
пристрої необхідні методи роботи з двовимірними матеріалами. Можна змішувати MXeни рівномірно у вигляді порошку в полімері та отримувати екран, поглинаючий мікрохвильове випромінювання, але також можна зібрати впорядковану структуру подвійного гіроїду, як у крилах метелика, що демонструє надмірну питому міцність та аномальну електропровідність.

30

У-20

Influence of hydrodynamic processing on the structure and properties
of concentrated nanodispersed systems
T.L. Grabova, O.I. Shmatok
Institute of Engineering Thermophysics, N.A.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
htplab@ukr.net

There is a rapid growth of interest in highly dispersed (nano- and mesoscale) systems in the modern
world in connection with the creation of new objects with very specific physicochemical and thermal
properties of such objects and functional products based on them. The complex of factors, such as the
size and morphology of the dispersed phase, the physicochemical properties of the components of the
disperse system and methods of thermal and hydrodynamic effects influence on the functional properties of the finished products [1, 2].
Technologies for producing highly dispersed liquid media and the properties of finished products
depend on the nature of the structure formation processes, whose role increases significantly with increasing concentration of particles of the dispersed phase.
Simulation with two-level method of nanosystems, which combines the Molecular Dynamics (MD)
method and Dissipative Particle Dynamics (DPD) method, showed that, structures of different morphology appeared depending on the interaction potential ratio (ɛр−р/ɛр−l) between dispersed particles (ɛр−р), and
dispersed particles with molecules of the dispersion medium (ɛр−l), for example, spherical form at ≈ 1/≈1
(ɛрр/ɛрl), rod-shaped form at >1/< 1, worm-shaped form at <1/>1 and over time became globular form
[3].
Two highly concentrated suspension systems: the first with structures of complex coagulation
type, which consists of particles of different morphology and nature (nanoscale silicon dioxide and
carbomer macromolecules) and the second, condensation-coagulation type, consisting of nanostructured porous granules, produced by the polycondensation method, which also form coagulation contacts in a dispersion medium were investigated experimentally by the authors.
The studied systems were obtained using rotary-pulsation technologies in apparatuses developed
by ITTF NASU specialists. The dispersed system is subject to a complex of physical effects due to the
design features of the apparatus that are discretely and locally distributed in the system flow volume
and impulsively affect in time [4].
According to the results of research both systems have a complex non-Newtonian flow character,
which consists in changing the nature of the flow in different ranges of deformation rates. But if the
system with a coagulative structure is capable of restoring the structure after the load removal, then the
second system is restored only partially due to coagulation contacts.
Hydrodynamic processing and its duration significantly affect the textural and structural-sorption
properties of a system with a porous structure. Long-term effects on the system with an increase in the
dispersion of the granules due to the redistribution of the pore space reduce the specific surface area
by 3–4 times and limit sorption volume of pores by 1.5 times.
Technological equipment was proposed for obtaining structurally homogeneous concentrated
highly dispersed systems according to the results of the research.
1.
2.
3.
4.

G. Ramest and N.K. Prabhu, Nanoscale Review Letters, 14, No. 6(1): 334 (2011).
N.B. Uriev, Technology of Dispersed Systems and Materials: Physicochemical Dynamics of Structure Formation and Rheology (Deutschland: Weinheim: Wiley–VCH Verlag GmbH&Co: 2017).
A.A. Dolinsky, A.A. Avramenko, A.I. Tyrinov, and T.L. Grabova, Springer Proc. in Phys., 167: 223
(2015).
Mikro- i nanourovnevyye protsessy v tekhnologiyakh DIVE: Tematicheskiy sbornik statey (Ukraine: Kyiv:
Akademperiodika: 2015).
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Калікс[4]аренхалконаміди — ефектори поляризації мембран мітохондрій
С.Г. Шликов1, Х.І. Куриця1, А.В. Силенко1, Д.П. Цапок1, Л.Г. Бабіч1, С.О. Карахім1,
О.Ю. Чуніхін1, О.А. Єсипенко2, В.І. Кальченко2, С.О. Костерін1
1

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ, Україна
2
Інститут органічної хімії НАН України, Київ, Україна
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Каліксарени — це макроциклічні молекули з унікальною тривимірною структурою, біологічна
активність яких визначається хімічними групами на верхньому або нижньому вінці. У попередніх роботах, з використанням фракції мітохондрій та перфорованих дигітоніном клітин міометрія ми показали, що калікс[4]аренхалконаміди модулюють поляризацію мембран мітохондрій
та рівень іонізованого Са у матриксі мітохондрій міометрія. Встановлено, що інкубація мітохондрій з калікс[4]аренхалконамідами супроводжується змінами середнього гідродинамічного
діаметру мітохондрій. Метою цієї роботи було: дослідити кінетику змін діаметру мітохондрій
під впливом калікс[4]аренхалконамідів з двома та чотирма халконовими групами; з’ясувати, чи
проникають калікс[4]аренхалконаміди у середину клітини та чи зазнає змін рівень поляризації
мембран мітохондрій за інкубації первинної культури клітин міометрія з цими сполуками.
Досліди проводили на двох біохімічних моделях: на ізольованих мітохондріях міометрія та
первинній культурі клітин міометрія. Функцію розподілу мітохондрій за розміром визначали
методом динамічного розсіювання світла за допомогою лазерного кореляційного спектрометру
Malvern Instruments ‘ZetaSizer-3’ (Великобританія), Мембранний потенціал мітохондрій досліджували із використанням конфокального лазерного сканувального мікроскопа LSM 510
META Carl Zeiss. Спектр флуоресценції калікс[4]аренхалконаміду С-1070 визначали на спектрофлуориметрі QuantaMasterTM 40 компанії Photon Technology International.
Одержані результати вказують на наступне: гідродинамічний діаметр мітохондрій залежить
від складу середовища інкубації, за наявності АТР він менший, ніж за її відсутності; гідродинамічний діаметр мітохондрій збільшується у часі за інкубації мітохондрій з калікс[4]аренхалконамідами; ефект калікс[4]аренхалконамідів на гідродинамічний діаметр мітохондрій збільшується зі збільшенням кількості халконових залишків у структурі калікс[4]арену;
ефект калікс[4]аренхалконамідів на гідродинамічний діаметр мітохондрій залежить від складу
середовища інкубації, за наявності АТР він менший, ніж за її відсутності. З використанням калікс[4]аренхалконаміду С-1070 (флуоресцентний аналог С-1011) доведено, що ці сполуки проникають у клітини міометрія. На первинній культурі клітин міометрія та з використанням потенціал-чутливого зонда JC-1 показано модулювальний вплив калікс[4]аренхалконаміду з двома
халконовими групами на поляризацію мембран мітохондрій.
Медична статистика свідчить, що міома матки є широко розповсюдженою патологією. Пошук
сполук, здатних зменшити об’єм пухлини, є вкрай важливим. Одержані нами результати свідчать
про те, що калікс[4]аренхалконаміди є перспективними сполуками у подальшому дослідженні їх
впливу на життєздатність небажаних клітин через запуск апоптозу за мітохондрійним шляхом.
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High-temperature lightweight ceramics based on boron carbide
via reaction SPS
H. Borodianska, V. Kolesnichenko
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There is a growing interest in lightweight covalent ceramics containing boron, carbon, oxygen, and nitrogen.
Boron-rich compounds are characterized by unique bonding properties and crystal structures, and owing to
strong covalent bonding, show high stability at elevated temperatures, which give rise to a variety of mechanical
properties, promoting their high-temperature applications.
Exceptional hardness to specific weight ratio, high elastic modulus and superior high temperature performance of boron rich ceramic composites based on B4C, B6O and CrB2, TiB2 are explored as a function of composition and microstructure development during the consolidation process.
For instance, SPS-ed high-temperature B4C–TiB2 system is explored so titanium diboride serves either as a
matrix or as reinforcement phase. This diversity of microstructure control is possible by using Reaction-Driven
SPS of the powder mixture of boron and TiB2. During reaction-driven SPS fine boron carbide grains are being
formed around titanium diboride grains that were located at the grain junctions and the triple point of between
TiB2 grains, forming a covalent and stiff skeleton of B4C. Thus formed TiB2–B4C ceramic composites exhibit
high room temperature strength of up to 0.9 GPa with increasing to 1.1 GPa at 1600°C and 3.8 GPa at 1800°C.
Increase in boron ratio allows forming classical boron carbide — titanium diboride system, which serves as a
milestone for majority of lightweight ceramic composites.
It is well recognized that value of porosity and grain size influences mechanical properties such as fracture
toughness, elastic modulus and strength dramatically. Lightweight boron carbide (B4C) and titanium diboride
(TiB2) require the reaction-driven consolidation by means of spark plasma sintering (SPS) at temperatures exceeding 1800°C as an alternative method for fabrication of high-temperature lightweight ceramic composites.
This work summarizes recent activity on processing of lightweight ceramics based on boron carbide, boron
suboxide and titanium diboride in the respect to mechanical properties: such as hardness, fracture toughness and
room and high-temperature strength. Application of various techniques for powders preparation and consolidation by SPS is thoroughly discussed in respect to obtained lightweight ceramic composites properties. A thorough discussion of high-temperature properties for these ceramic composites is also provided.
Recently, extensive efforts were made towards investigation and development of spark plasma sintering
(SPS) as a promising technique for rapid densification of ceramics at relatively low temperatures. In this respect, SPS was used for various processes and materials including fabrication of bulk metals and ceramics and
their composites. Furthermore, this ‘low temperature’ processing allowed consolidation of ceramics with strong
covalent bonding to the full density.
Spark plasma sintering of TiB2–boron ceramics using commercially available raw powders is reported. The
B4C phase developed during reaction-driven consolidation at 1900°C. The newly formed grains were located at
the grain junctions and the triple point of TiB2 grains, forming a covalent and stiff skeleton of B4C. The flexural
strength of the TiB2–10 wt.% boron ceramic composites reached 910 MPa at room temperature and 1105 MPa
at 1600°C. Which is the highest strength reported for non-oxide ceramics at 1600°C. This was followed by a
rapid decrease at 1800°C to 480–620 MPa, which was confirmed by increased number of cavitated titanium
diboride grains observed after flexural strength tests.
However, significant gap exists between the technological and fabrication achievements to the fundamental understanding of the SPS mechanisms. This gap is due to the complexity of the thermal, electrical and mechanical processes that may be involved during the SPS, in addition to their dependence on the SPS parameters,
as well as a reasonable question of possibility of scaling up. The majority of reports provided in peer-reviewed
journals usually focuses on the ceramic specimens not larger than 40 mm, which is a reasonable size even for
more ‘conventional’ consolidation method that of hot-pressing. Hence, the present work focuses on the natural
scaling up processes for fabrication of a large size specimens approaching 100 mm in diameter and 20 mm in
height, and provides an analysis for the densification process, structure evolution (including homogeneity), and,
crucially, concentrates on the change in the mechanical properties that arises during scaling up process for hightemperature ceramics consolidated at temperatures higher than 1800°C.
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Structural, magnetic and magnetoresonance properties of NiMnSn(Co)
films of different thicknesses deposited on single crystal MgO substrate
D. Popadyuk, I. Sharay, O. Salyuk, V. Golub
Institute of Magnetism, N.A.S. of Ukraine and M.E.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
golub@imag.kiev.ua

The Heusler type magnetic shape memory alloys (MSMAs) are under intensive investigation due to their
quite unusual physical properties and potential applications. Historically the interest to these materials
was stimulated by the discovery of the magnetic shape memory (MSM) effect consisting in a dramatic
size change (up to 12%) under a magnetic field, as a result of twin boundary motion in the martensitic
state. Since that a number of interesting physical effects have been revealed in these materials, such as the
magnetic field induced superelasticity, direct and inverse magnetocaloric effect, exchange bias etc. Some
MSMAs have high electron spin polarization and the narrowest magnetic resonance line among the magnetic metals which make them very attractive for spintronic and magnonics applications.
NiMnZ (Z = In, Sn, Sb) alloys show unusual magnetostructural phase transition from the ferromagnetic austenite to a weakly magnetic or ‘non-magnetic’ martensite. They exhibit a giant inverse
magnetocaloric effect at the transition, which makes them promising for magnetic refrigeration. The
first principles calculations showed that there is an interplay of antiferromagnetic and ferromagnetic
exchange interactions between the magnetic ions in these alloys, which results in dramatic changes of
the magnetic properties during the magnetostructural phase transition. It has been also demonstrated
recently that in such alloys twin structures formation can results in ferromagnetic exchange inside twin
variants and antiferromagnetic exchange across twin boundaries.
Structural and magnetic properties of MSMAs thin films can dramatically differ from the properties of bulk materials. Mainly it is related to the interaction between film and substrate. In the most
cases there are internal strains due to the mismatch of film and substrate parameters, while bulks can
be produced practically without internal strains. First of all this leads to modification of magnetic anisotropy. Martensitic transformation (from cubic austenite phase to martensitic state with lower crystalline symmetry) in thin films cannot take place without twinning due to surface area conservation requirement. Not all twin variants can be realized in a film. What variants are realized, their size and
concentration are dictated by the parameters of a film and a substrate. In bulks all variants can be realized. Their concentrations and sizes mostly depend on a prehistory of the sample.
The modification of structural and magnetic properties of Ni46.0Mn36.8Sn11.4Co5.8 epitaxial film deposited on single crystal MgO (001) substrate with their thickness variation were investigated.
NiMnSnCo films of different thicknesses (20, 50, 100, 300, 500 and 1000 nm) were deposited by DC
magnetron sputtering onto a heated (500°C) single crystalline MgO (001) substrates, at Argon pressure
of 1.1·10−2 mbar and the power of 150 W. The composition of the film was determined by means of
energy-dispersive X-ray spectroscopy (EDX) with an accuracy better than 0.5 at.%. Structure investigations as well as martensitic transformation and crystallographic stress studies were performed by
means of grazing surface X-ray diffraction. The films with the thickness 500 nm and below demonstrate epitaxial growth. 1000 nm thick films is not totally epitaxial. The increase of the films thickness
results in the decrease of the internal stresses in the films due to the film-substrate misfit. Magnetic
susceptibility measurements showed that all films have a Curie point around 350 K and, except the 20
nm thick one, undergo a martensitic transformation in 200–340 K temperature range. Atomic force
microscopy at room temperature revealed areas of submicron twin structure at low temperature for the
films with the thicknesses above 20 nm. For 50, 100 and 300 nm thick films this structure is spatially
periodical. For 1000 nm thick film this structure becomes aperiodical like it was observed for the
bulks. Formation of such twin structure and corresponding modification of magnetic and magnetoresonance properties will be explained in term of film-substrate interaction.
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Предстаавлено резулльтати комп
плексних доосліджень оссобливостей
й синтезу, сттруктури, по
оведінки
у розчин
нах та функкціональних
х можливосттей полімер-неорганічн
них наногібрридів (ПННГ) з «ядром» із н
наночастинок кремнезеему (SiO2) таа «короною
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ю щеплень.. В контекссті розглядуу основних методів
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«ядро»
»–«корона» обговоренаа можливістть прояву м
матричних ефектів
е
в
отриман
процесаах прищеплееної полімеризації монномерів «від
д» хімічно комплемент
к
тарної повер
рхні «ядра». За дданими диллатометрії, FTIR
F
та 1Н і 13С ЯМР спектроскоп
с
пії показаноо наявність динамічд
ного і віідсутність структурног
с
го матричниих ефектів при радикалььній полімерризації ПАА
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не модифікоованих нано
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й шлях виззначення кіл
лькості і
довжини
и прищеплеених ланцюггів в синтезоованих ПНН
НГ.
Меттодами WAX
XS, SAXS і ДСК встанновлена дво
орівнева фр
рактальна оррганізація аморфної
а
структурри ПННГ SiiO2/ПАА в блочному
б
сттані. Перши
ий рівень стр
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АА. За даниими ДТГА виявлено
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значний
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п
ттермоокисню
ювальної
деструкції ПННГ. З використанням методдів ТЕМ, вісскозиметрії та
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р
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б
у
водних ррозчинах. Показано,
П
що
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одії сегменттів ПАА з пооверхнею SiO
O2 та між
собою в прищеплен
ному шарі, частинки
ч
ПН
ННГ маютьь у воді мали
ий розмір (66–18 нм) і сферичну
с
форму, а внаслідок взаємодії
в
«к
корон» вони утворюють фрактальні агрегати грооноподібної форми.
Представлено також
т
окрем
мі досліджеення, які ро
озкривають перспективвність викор
ристання
ПННГ S
SiO2/ПАА як високоефективних ф
флокулянтів в технологіях очищенння води, а також
т
як
ефективвних нанорееакторів і нааноносіїв длля in situ син
нтезу і досттавки наноччастинок різноманітних метталів (рисуноок) в нанотеехнологіях, біомедицин
ні та аграрно
ому секторі..

а

б

Ри
ис. ТЕМ мікррофотографії ПННГ у водіі з утвореним
ми в них нано
очастинками Со (а) та Ni (б).
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Синтез, модифікування та властивості розчинів
сферичних карбонових нанокластерів
у якості присадок до моторних палив
Є.В. Полункін, Я.А. Березницький, В.С. Пилявський, Т.М. Каменева
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України, Київ, Україна
polunkin@i.ua

Обґрунтовано актуальність та перспективи створення каталізаторів інверсійної дії в процесах
окиснення рідких компонентів моторних палив. В якості потенційних каталізаторів змінного
типу дії запропоновано використання нових матеріалів на основі синтезованих нанорозмірних
сферичних карбонових кластерів.
Розглянуто сучасні методи синтезу сферичних полішаруватих карбонових кластерів. Вперше в
одну стадію проведено синтез фторвмісних карбонових сферичних наноматеріалів. Методами елементного аналізу, ІЧ-спектроскопії, електронної та атомно-силової мікроскопій досліджено особливості будови та розміри синтезованих галогенованих карбонових сферичних нанокластерів.
Вперше встановлена та вивчена інгібувальна дія синтезованих галогенованих карбонових
нанокластерів в реакціях окиснення полярних компонентів моторних палив при невисоких температурах (50°С). Встановлено, що за інгібувальною ефективністю в реакціях обриву ланцюгів
окиснення бензилового спирту фторвмісні багатошарові наночастинки CNOsFn більш ефективні
в порівнянні з одношаровим фуллереном С60F48.
Вивчено вплив галогенованих карбонових полішаруватих наносфер CNOsНаln на кінетику
автоокиснення компонентів вуглеводневих моторних палив при підвищених температурах. За
допомогою газохроматографічного аналізу продуктів термоокиснення н-декану при 150°С киснем атмосферного повітря досліджено механізм та кінетику процесу у відсутності та при наявності у субстраті карбонових полішаруватих наносфер CNOsНаln.
Показано, що окиснення н-декану супроводжується приєднанням кисню до молекули н-декану
без розриву вуглеводневого ланцюга. В присутності добавок механізм реакції не змінюється, хімічної взаємодії субстрату з добавками не відбувається, а якісний склад продуктів окиснення зберігається незмінним. Вперше встановлено, що додавання галогенованих полішаруватих вуглецевих
наносфер до рідких моторних палив (бензини, дизельне та реактивне палива), прискорює окиснення
вуглеводневих компонентів таких палив при підвищених температурах.
За результатами моторних випробувань виявлено, що додавання мікродоз синтезованих карбонових нанокластерів (0,001% мас.) в бензин та дизельне паливо зменшує витрати палива двигунами на 6–15%. Проведені хіммотологічні дослідження показали, що нанорозмірні сферичні
карбонові кластери при використанні їх в якості присадок до моторних палив одночасно покращують різні експлуатаційні характеристики цих нафтопродуктів: енергоефективність, антиокиснювальні та протизношувальні властивості.
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Дифузнодинамічна дифрактометрія
дефектів першого та другого класів за Кривоглазом
у об’єктах наноіндустрії
С.В. Дмітрієв, В.Б. Молодкін, В.В. Лізунов, І.Е. Голентус
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ, Україна.
dsv2003@ukr.net

Створено основи дифузнодинамічної дифрактометрії дефектів першого та другого класів за
Кривоглазом в монокристалах та багатошарових кристалічних системах шляхом самоузгодженого врахування повної багатократності когерентного і дифузного розсіянь на періодичній і
флуктуаційній складових кристалічного потенціалу.
Отримано вираз для динамічного статичного фактора Кривоглаза–Дебая–Валлера, та проаналізовано його вплив на картину розсіяння. Показано, що за рахунок залежності динамічного
фактора від умов експерименту (на відміну від кінематичного фактора), з’являється можливість
шляхом керування умовами дифракції додатково селективно підсилювати прояв послідовно
кожного з присутніх типів дефектів в картині розсіяння. Більше того, при цьому з’являється
також можливість керувати приналежністю дефектів до того чи іншого класу. Це дозволяє суттєво посилити інформативність діагностики дефектів декількох типів першого та другого класів, що одночасно присутні у кристалі.
Враховано повну багатократність когерентного і дифузного розсіяння на періодичній і флуктуаційній частинах кристалічного потенціалу. Показано значний вплив ефектів багатократності дифузного розсіяння навіть і на інтегральні характеристики дифракції в кристалах з дефектами великих розмірів другого класу. Подібний вплив доцільно покласти в основу нових методів
діагностики дефектів першого та другого класів у виробах нанотехнологій.
Створено основи дифузнодинамічної дифрактометрії дефектів першого та другого класів в
багатошарових кристалічних структурах. Виявлено механізми формування інтенсивності когерентного і дифузного розсіяння в таких системах. Показано високі діагностичні можливості
дифрактометричних методів дослідження дефектів в багатошарових структурах на основі використання самоузгодженої динамічної теорії розсіяння. Враховано динамічний характер дифузного розсіяння в багатошарових системах. Показана можливість керування вкладом від різних
типів та класів дефектів, що одночасно присутні в різних шарах багатошарової кристалічної
системи, в картину розсіяння.
Створено основи дифузнодинамічної дифрактометрії неоднорідно розподілених всередині
шарів дефектів першого та другого класів за Кривоглазом та макродеформацій в багатошарових
кристалічних виробах наноіндустрії.
Виявлено додаткові можливості підвищення інформативності діагностики кристалів з дефектами першого та другого класів за рахунок впливу умовами експерименту, зокрема, на
ефект Бормана в дифузному розсіянні в геометрії дифракції за Бреггом. Показано, що за рахунок керованого умовами дифракції суттєвого прояву ефекту Бормана з’являється можливість
додаткового посилення вкладу в картину розсіяння дефектів великих розмірів першого та другого класів, а також керування приналежністю дефектів до першого чи другого класів, зокрема,
за рахунок спрацювання заміни кінематичного на динамічний статичний фактор Кривоглаза–
Дебая–Валлера. Це дає додаткові можливості для підвищення якості діагностики монокристалів
та багатошарових кристалічних структур з дефектами декількох типів та класів.
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Неупругое распыление медленными ионами Ar
наноструктурированных ионно-имплантированных слоёв корунда
С.М. Дуванов
Институт прикладной физики НАН Украины, Сумы, Украина
smduvanov@ukr.net

В данной работе наблюдался зависимый от температуры, аномальный эффект ионного распыления приповерхностных тонкоплёночных наноструктурированных композитных слоёв
(НСКС) на основе поликристаллического корунда (alpha-Al2O3). 3 кэВ-ионы Ar+ использованы
для распыления (РИ Ar) образцов в условиях сверхвысокого вакуума при комнатной температуре (КТ). НСКС были получены с использованием MEVVA-имплантации ионов Ti (ИИ Ti).
ИИ Ti была реализовано в частотно-импульсном режиме без масс-сепарации при энергии ионов
в диапазоне 50–150 кэВ, флюенсе 1017 Ti+,++,+++/см2, и температурах подложек КТ, 730 и 830°C.
Для анализа образцов были применены такие методы как резерфордовское обратное рассеяние
МэВ-ионов гелия-4 (RBS), рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (XPS), рентгеновская дифрактометрия при скользящем падении первичного пучка (GI XRD) и сканирующая
электронная микроскопия высокого разрешения с рентгеновским микроанализом (HR SEM
EDX). РИ Ar наблюдалось в процессе XPS-анализа.
Обнаружена аномально высокая степень распыления НСКС корунда, имплантированного при
730°C по сравнению со случаем при 830°C. При этом в результате имплантации при 730°C в модифицированных слоях образуются нанопреципитаты (НП) Ti2O3, а при 830°C протекала быстрая
диффузия Ti-импланта из объёма к поверхности и его значительный выход (около 60%) с поверхности образцов. Ранее нами наблюдалось [1], что образующиеся при «горячей» имплантации в
поликристаллическом корунде НП не претерпевают изменения в размерах (около 13 нм) в диапазоне температур подложек от КТ до 930°C. Аналогичный результат был получен в работе [2] при
имплантации ионов Ti в монокристаллы SiO2.
Наблюдаемые явления (как при ИИ Ti, так и при последующем РИ Ar) не противоречат
предположению о том, что движущей силой неупругого распыления могут быть механические
напряжения, возникающие в результате образования НП на основе Ti-импланта в матрице
Al2O3. Обсуждается возможная причина существенного различия коэффициентов распыления
образцов, имплантированных при двух разных температурах.
Технологическая значимость и актуальность модификации приповерхностных слоёв корунда ионами титана описана, например, в работе [3] и ссылках в ней.
1.
2.
3.

S.M. Duvanov and A.G. Balogh, Nucl. Instr. and Meth., B171: 475 (2000).
J.P. Zhao, Z.Y. Chen, M. Lu, and J.W. Rabalais, Journal of Applied Physics, 93, No. 1: 566 (2003).
M. Zhu, F. Song, F. Li, X. Jin, X. Wang, L. Wang, Nucl. Instr. and Meth., B407: 155 (2017).
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Nanosized structure formation by trampoline ion-plasma sputtering
A.M. Gabovich1, O.Yo. Gudymenko2, V.P. Kladko2, P.M. Lytvyn2, Iu.M. Nasieka2,
B.M. Romaniuk2, V.F. Semeniuk3, N.I. Semeniuk3, V.V. Strelchuk2, V.I. Styopkin1, V.M. Tkach4
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GreSem Innovation, LLC, Kyiv, Ukraine
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2

The conventional cascade ion and ion-plasma sputtering of solids severely erodes the target surfaces.
The state of the surface after sputtering may be substantially different depending on the density and
energy of the ion flow. For flow parameters appropriate to magnetron coating depositions as well as
surface cleaning and activation (the ion current densities of about 1 mA/cm2 and ion energies of hundreds or thousands volts), the sputtering polishes a surface erasing the sub-micron relief. On the other
hand, when noble-gas ion energies and fluencies reach tens of thousands of eV and 1019 cm−2, respectively, pyramidal sub-micron structures grow on the metal target surfaces [1].
Here, we studied the texturing of metal, semiconductor (silicon), and insulator (perovskite ceramics) in the regime of the collective trampoline ion-plasma sputtering found earlier [2]. The main parameters of the relevant processes were determined; the surface structures produced by the trampoline
sputtering were investigated; and the structures as well as composition of the films created by the
trampoline sputtering were studied.
The experiments were carried out at the installation [2] where ion-plasma flows with the densities
up to 50 mA/cm2 and energies up to 30 eV were created in the helicon source of the plasma flow.
Negative potential applied to the substrate holder led to the energy increase for the ions impinging the
substrate up to 700 eV. The trampoline sputtering has a threshold character and emerges if the ion
flow density and ion energy exceed 50 mA/cm2 and 70–100 eV, respectively. Nanosized structures are
most efficiently formed when the ion-plasma flow parameters are near their threshold values.
The morphology of the substrate surface formed by the trampoline sputtering as well as the film
structures and compositions were carried out by means of the following methods: (i) REM; (ii) AFM;
(iii) x-ray analysis; (iv) Raman spectroscopy; (v) SIMS; (vi) energy dispersion analysis. Our studies
demonstrated that the trampoline sputtering create surfaces with nanosized structures. The target material compositions are preserved. The mechanisms of the structure formation are discussed.
1.
2.

Фундаментальные и прикладные аспекты распыления твердых тел. Сб. статей (Ред. Е.С. Машкова) (Москва: Мир: 1969).
A.M. Gabovich, V.F. Semeniuk, and N.I. Semeniuk, J. Phys. D: Appl. Phys., 52: 185201 (2019).
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Моделюва
М
ання філььтрації хо
олодних електрон
нів
в наанострукттурах на основі н
нелінійного резона
ансного ттунелюва
ання
В
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м. М.М. Боголю
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В роботті на основі уявлення про
п механізм
м нелінійногго резонанссного тунелю
ювання (НР
РТ) надається поояснення еккспериментаально виявлленому [1] феномену
ф
фільтрації
ф
ххолодних ел
лектронів
при прооходженні струму
с
через нанорозміірний транззистор на кв
вантових тоочках (КТ). В якості
таких бууло викорисстано напівпровідникоові (CdSe) таа металеві (Au)
(
кулькии розміром 5–10
5
нм.
Основни
им результаатом цієї роб
боти була ддемонстраціяя слабкої залежності воольт-амперн
них характеристи
ик (ВАХ) віід температу
ури. Тобто ннаноприлад
ди зберігали
и свої функцціональні хаарактеристики наавіть при кіімнатних тем
мпературахх, хоча простті оцінки по
оказують, щ
що вони пови
инні розмитись. Таким чином, фактичн
но спостеріггається вико
ористання не
н термалізоованих носіїї струму.
Природаа цього явищ
ща незрозум
міла.
Я
Явище фільтрація хол
лодних елеектронів пр
рироднім
чиноом може бутти поясненее на основі кконцепції НРТ, коли
неліінійність спричинена електрон-фоннонною взааємодією
в KT
T з вироджееним енергеетичним спеектром [2]. В цьому
випаадку, розщееплення резо
онансних ріівнів відбувається зі
зниж
женням їх енергії.
е
Так
ке зниженняя надає мож
жливість
прийймати участть в струмі електронам
е
з енергією нижчою
за Ф
Фермі, тобто не термаліззованим.
Д
Для випадкку напівпров
відникової кквантової точки резулььтати розрах
хунку особливостей ВА
АХ наведені в роботі
[3], і добре узгоджуються з експерим
ментом без викорисв
рів налаштування. У випадку металевої
м
танння параметр
наноочастинки залежність
з
струму
с
від ууправляючо
ої напруР
Рис. Залежніссть струму
ги (ggate voltage)) для різних
х значень вееличини роззщепленвідд управляючоої напруги Vg.
ня U показано на
н рис. Як видно з рисуунку, зі збілььшенням
велиичини розщееплення мак
ксимум пікуу струму змііщується
в сторон
ну менших енергій, а сам
с пік звуж
жується, проте стає слаабо залежниим від темп
ператури.
Величин
на зміщенняя від рівня Фермі (хіміічного потеенціалу μ) може
м
бути ввикористанаа для визначенн
ня значення величини розщеплення
р
я U. Точки на рисунку
у показуютьь модифікац
цію ВАХ
при враахуванні флууктуацій наапруги з ампплітудою 4 вольта. Так
ка модифікоована форма ВАХ є
типовою
ю при експеериментальн
ному спостер
ереженні. Теемпературнаа залежністьь розрахованої ВАХ
добре уззгоджуєтьсяя з експерим
ментом, колли параметрами налашттування являяються лиш
ше прозорість тун
нельних барр’єрів та наггрівання кваантової точкки внаслідок
к проходженння струму.
1.
2.
3.

Praddeep Bhadrachhalam et al., Nature
N
communnications, doi: 10.1038/nco
omms5745.
V.N.. Ermakov, Phhysica E, 8: 99
9 (2000).
V.N.. Ermakov, E.A. Ponezha, ФНТ,
Ф
45: 938 (2019).
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Одержання наноструктурованих залізооксидних та поліметалевих
мікродисперсних фаз з карбонвмісних композитів
металургійного походження
В.А. Прокопенко1,2, В.Ю. Черненко1,2, О.А. Циганович1,2, І.Г. Ковзун1, П.В. Воротицький1
1

Інстиутут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, Київ, Україна
НТУ України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна
prokop_va@ukr.net

2

Розроблено технологію одержання наноструктурованих металевих фаз з промислових відходів
— пилового концентрату металургійного комбінату. Головні хімічні реагенти — оксалатна та
хлоридно-воднева кислоти. Перша стадія процесу полягає у отриманні водорозчинної солі —
гідроксооксалату феруму (Fe(HC2O4)3):
+3

+3

Fe 2 O3 ⋅ 2H 2 O(кр) + 6H 2 C2 O 4( р ) = 2 Fe (HC2 O 4 )3( р ) + 5H 2 O .

(1)

Оскільки реакція утворення нанодисперсного заліза (0) з йонів заліза (III) за стандартних
умов не може відбуватися у водному середовищі (гідроксильні групи води взаємодіють з йонами заліза (III) з утворенням Fe(HO)3), тому відновлення йонів заліза (III) до заліза (0) може відбуватися лише у неводному середовищі і лише за умови, що розчинник має належну діелектричну константу (ε) [1]. Друга стадія передбачає перетворення оксалату заліза (III) у FeCl3:

Fe(HC2O4 )3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2C2 O4 .

(2)

Наступна окисно-відновна реакція (третя стадія процесу), відбувається за участю дрібноди 0 
сперсних магнієвих ошурок  Mg  у середовищі диметилсульфоксиду (ДМСО) — апротонного


0

біполярного розчинника. При цьому відбувається відновлення йонів Fe (III) до Fe :
+3 −1

0

−

0

+2

−1

0

T , 298 К; DMSO; + 6 e
2 Fe Cl3 + 2 Mg ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
→ 2 Fe ↓ +2 Mg Cl2 + Cl2 ↑ .

(3)

Реакція (3) відбувається за кімнатної температури, а вибір саме магнію у якості відновника
обумовлений суттєвою різницею значень його стандартного окисно-відновного потенціалу

(E

o
Mg0 /Mg2+

)

= −2,363 В та аналогічного показника у заліза ( EFeo

3+

/Fe0

)

= −0,037 В . Така різниця поте-

нціалів сприяє безперешкодному перебігу окисно-відновної реакції з утворенням нової металевої
0
 0 
 0 
фази  Fe  на поверхні магнієвих  Mg  ошурок, та на межі поділу фаз «тверда фаза  Mg  /рідина




 
0
(ДМСО)/газ  Cl2  ». Самочинне видалення за межі реакційного середовища новоутвореної газо

0


вої фази  Cl2  забезпечує перебіг реакції (3) у незворотному напрямку — тобто, праворуч, до кін

ця. Протягом 5–10 хвилин після початку реакції спостерігається поява дрібнодисперсних магні0
точутливих часточок  Fe  , які можна вилучити з реакційного середовища магнітною сепарацією.
 
1.

V.A. Prokopenko, V.Yu. Chernenko, O.A. Tsyganovich, and I.M. Astrelin, Traditions and innovations of
resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph (Petroşani,
Romania: UNIVERSITAS Publishing: 2019).
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Создани
ие современн
ных фотокатаалитических материалов с участием полупроводн
п
никовых систтем, обеспечиваю
ющих исполььзование сол
лнечного изллучения в качестве
к
неисчерпаемогоо источника энергии,
направлеено на решен
ние глобальных проблем ээнергосбереж
жения. Использование фооточувствительного в
видимой
й области спеектра графиттоподобногоо нитрида угл
лерода (g-C3N4) наряду с TiO2, прояввляющим
фотокатаалитическую
ю активностьь только в улльтрафиолето
овой области
и спектра, в ссоставе комп
позитного
фотокатаализатора g-C
C3N4/TiO2, деелает возмож
жным исполььзование энер
ргии солнечнного света [1]]. Однако,
как для неедопированн
ного g-C3N4, ттак и для ком
мпозита gC3N4/TiO2, возможно ограниченноое использование солнечной эн
нергии только в части видимого сп
пектра (с
длиной волны
в
менее 460 нм). У модифицир
рованных
кислородом образцов
в O-g-C3N4, синтезировванных в
ряется на
ИПМ [2, 3], граница фотоактивнности расшир
о света. Поэтоому полагаем
м, что для
всю облассть видимого
повышени
ия фотокатал
литической активности полупроводникового катализаатора хорошеей стратегиеей является сочетание O-допир
рованного g--C3N4 с анатаазной фаTiO
.
Как
и
легир
ованный O-gg-C3N4, новы
ый композой
2
Рисс. 1. СЭМ-снимок (а) и РФ
ФЭС (б)
м
— O-g-C3N4/TiO
O2 был синттезирован
зитный материал
O 2.
композита O-g-C3N4/TiO
газофазны
ым методом в особых рееакционных условиях
пиролизаа меламина в присутстви
ии фиксироваанного объём
ма воздуха [2, 3]. Осажденние O-g-C3N4 (~ 5–6%
O) на повверхности нааночастиц по
орошка анатааза (с размером частиц ∼ 10 нм, разрабботка ИПМ) подтверждается методами РФ
ФА (рис. 2, а)), ИК (рис. 2, бб) и РФЭС (р
рис. 1, б).

Рис. 2. Д
Дифрактограм
мма (а), ИК (б
б), спектр погглощения (в)) и оценка энеергии ширинны запрещённ
ной зоны
(г) порош
шков: 1–g-C3N4, 2 – O-g-C3N4, 3 – комппозита O-g-C3N4/TiO2, 4 –T
TiO2 анатаз.

В реезультате грраница фотоактивности нанострукту
урного комп
позита O-g-C
C3N4/TiO2 в видимом
спектре расширяетсяя до 600 нм, а ширина заапрещённой зоны состав
вляет 2,38 эВ
В (рис. 2, в, г).
г Синтез
йным методо
ом можно ис
использоватьь как эконанострууктурного композита O--g-C3N4/TiO2 одностадий
номичесски эффективвный способ
б избежать ннедостатков каждого ком
мпонента и рреализовать синергетический
й эффект дляя повышенияя фотокаталиитической акктивности материала.
м
1. R. Zhhong, Z. Zhanng, S. Luo, Z.C
C. Zhang, L. H
Huang, and M.
M Gu, Catal. Sci.
S Technol., 99, No. 1: 75 (2
2019).
2. A. Khharlamov, M. Bondarenko and G. Kharlaamova, Diamo
ond Relat. Ma
ater., 61: 46 (22016).
3. M.E. Bondarenko,, P.M. Silenko
o, N.I. Gubareeni, O.Yu .Kh
hyzhun, N.Yu
u. Ostapovskayya, and Yu.M
M. Solonin,
m. Phys. Tech.. Surf., 9, No. 4: 393 (2018)).
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Researchh in the fieldd of synthesiss of nanoscalle materials and the deveelopment of ttechnologiess for their
manufaccture has proovided a sign
nificant impuulse to the development
d
of new com
mposite wearr-resistant
materialss with high tribological characteristiics. One of the importan
nt problems of modern materials
science iis increasingg the service life of machiines and mecchanisms, acchievement oof high levelss of energy efficiiency and prootection from
m environmeental pollution. Thereforee research intto the develo
opment of
new weaar-resistant nanomaterials
n
s is relevant and in demaand by industtry. Ceramicc composites based on
refractorry compoundds are most suitable
s
for tthe manufactture of wear--resistant prooducts for ap
pplication
in extrem
me conditionns with limiteed (or without) oil access. The composites have found
their appplication in the engineeering, medical, aeroospace, foodd, processing
g industries.
For wearr-resistant ceeramics, one of the most
importannt issues when
w
design
ning sliding
parts is the choice of
o materials for friction
ured cerampairs. Appplication off nanostructu
ic frictioon pairs alloows one quiickly ‘work
on’ diffferent materiials. In this case, take
place m
minimization of body mo
ovement resistance along the suurface of coun
nterpart due
to the fo
formation off a layer (triibolayer) of
ceramic nanoparticlees in the co
ontact area.
ges in the deggree of volumetric wear
Its, in some cases, can be a su
ubstitute for Fig. Calculaation of chang
and
hardnes
ss
of
titanium
nitride on thee grain size.
lubricantt. For exam
mple, compo
osites based
on nanoostructured titanium
t
nitrride, which
are usedd as triboceraamics, with nanoscale
n
grrain size dem
monstrate no
ot only an inncrease in trib
bological
propertiees, but also be
b operated at
a high temp eratures and
d aggressive media
m
withou
out the introd
duction of
additionaal lubricationn (Fig.) [1, 2].
Depending on thhe structural features of w
wear-resistan
nt composites based on rrefractory compounds
and theirr compositess, the tribological and meechanical pro
operties of such materialls significanttly differ.
The structural factor (grain size and
a porosity)), convention
nally, depend
ds on the meethod of syntthesis and
consoliddation of thee wear-resistaant composiite. Investigaation of stru
uctural homoogeneity and
d stability
under thhe influence of
o external aggressive
a
faactors (tempeerature, envirronment, etcc.) are most important
i
for nanoocomposites.
1.
2.

Choudhury andd P. Gupta, Recent
R
Trends in Nanomateerials. Advancced Structuredd Materials (E
Ed. Zishan
Y. C
Husaain Khan) (Verrlag: Springerr Singapore: 20017), Ch. 2: p. 29; https://doii.org/10.1007//978-981-10-3
3842-6_2.
O. Zgalat-Lozinskkii, Powder Metallurgy
M
andd Metal Ceram
mics, 53, No. 1–2: 19 (2014)).
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низьколееґованих сталей
О.М
М. Бердніков
ва, В.Д. Поззняков, А.В
В. Бернацьк
кий, В.М. Сидорець,
С
Т
Т.О. Алексеєєнко,
О.І. Бушма
а
Інсститут електр
розварювання ім. Є.О. Пато
она НАН України, Київ, Украаїна
omberrdnikova@gmaail.com

Перспекктивний и високопроду
в
уктивний сппосіб гібрид
дного лазерно-дуговогоо зварюванн
ня досліджувався нна стикових
х з’єднаннях
х високоміццної низькол
леґованої
сталі N-A
A-XTRA-70. Актуальною
ю проблемоою, є впроввадження
dч
Бн
новітніх ссталей, що потребують
п
використанння у різних
х галузях
сучасної ппромисловоссті, а саме, будівництвіі, транспорттній, авіаційній таа військовій
й техніці, в конструкцііях відповід
дального
призначенння та триваалого викор
ристання, щ
що експлуату
уються в
складних умовах зовн
нішнього наавантаження
ня. Для генерації лаdфр
зерного виипромінюваання в безперервному режимі, використовували Ndd:YAG-лазер
р «DY044» виробництв
в
ва компанії «ROFIN«
SINAR» ((Німеччина)). Параметр
ри режимів зварювання [1, 2]:
потужністть лазерного випромін
нювання 4,44 кВт, загл
либлення
а
фокусу ліннзи, відносн
но поверхніі зварювалььних зразківв 1,5 мм,
швидкістьь зварюванн
ня 72 м/год (20 мм/с); сструм дугового джеM
рела 125 А; напругаа на дузі 23
3 В; зварюввальний дріт Union
NiMoCr дііаметром 1,0
0 мм.
Методдом трансм
місійної електронної мікроскопії (JEM200CX, фіірми ‘JEOL’, Японія) бу
ула дослідже
жена тонка сттруктура
металу шввів та зони термічного
т
впливу (ЗТВ
В) зварних з’єднань
до і післяя випробуваань на тріщ
щиностійкістть (в’язкістьь руйнуhр
вання) шлляхом наван
нтаження ви
игином. Покказано, що після
п
наdч
вантаженння в металі зварних
з
з’єд
днань рейкоова структур
ра бейніту нижньоого (Бн) та верхнього
в
(Б
Бв) подрібню
юється. Ши
ирина реб
йок hр(Бн) = 80–300 нм
н та hр(Бв) = 130–400 ннм. Ширинаа голчасРис. Тоонка структуура металу
нситу (М) становить
с
h р(М) = 170–
–370 нм.
ЗТВ зваррного з’єднан
ння сталі N- тих струкктур мартен
ф рівноміірно розпод
ділених в
A-XTRA
A-70: a — бей
йніт нижній Розмір часстинок (dч) карбідних фаз,
руктурних складових беейніту нижннього та мар
ртенситу
(Бн); б — мартенсит (М),
(
×25000. об’ємі стр
dч = 10–300 нм (рис.). Зовнішнє навантаженн
н
ня сприяє фрагменф
тації стрруктури бей
йніту нижньього при ріввномірному розподілі щільності
щ
диислокацій (ρ
ρ). В ме10
1
−2
талі зваррного шва ρ = (7–8)⋅10 см . У ЗТ
ТВ рейкова структура
с
бейніту
б
верххнього подрібнюється до 1000–350 нм. Також збер
рігається фрраґментован
на структураа бейніту ниижнього з розміром
р
фрагмен
нтів dфр(Бн) = 100–250 нм
н при незнначному під
двищенні щільності
щ
диислокацій до
о ρ = (8–
10
−2
9)⋅10 ссм .
Анаалітичними оцінками
о
ріівня локальнних внутріш
шніх напруж
жень встановвлено, що саме
с
бейніт нижн
ній забезпеч
чує більш високу тріщииностійкістьь зварних з’єднань. Це пов’язано з диспергуванняям структури
и бейніту ни
ижнього у м
металі швів та ЗТВ, при
и рівномірнному розподілі щільності ди
ислокацій таа наночастин
нок карбіднних фаз.
1.
2.

V. Poozniakov, L. Markashova,
M
O.
O Berdnikovva et al., Materr. Sci. Forum, 927: 29 (201 8).
V. Pooznyakov, O. Berdnikova, and O. Bushm
ma, Mater. Scii. Forum, 870: 630 (2016).
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З’ясован
но вплив ум
мов одержаання кристаалічного графітоподібн
ного нітридду вуглецю (CGCN)
шляхом
м обробки ви
ихідного ніттриду вуглеццю g-C3N4 в розплаві со
олей KCl + LiCl [1] на його фотокаталіітичну акти
ивність під дією
д
видимоого світла в процесах виділення
в
Н 2 з водних розчинів
р
електрон
нодонорнихх субстратівв та перетвворення ор
рганічних речовин.
р
Пооказано, що
о синтез
CGCN м
можна провводити на по
овітрі з одерржанням маатеріалу,
фотокатталітична акктивність як
кого на поррядок вища,, ніж активністьь вихідногоо g-C3N4. Значне
З
збілльшення акттивності
CGCN обумовленоо рядом фаакторів: ро стом інтенсивності
смуги п
поглинання, вдосконалеенням кристталічної стр
руктури і
зменшен
ння кількоссті дефектів — центрів рекомбінац
ції фотоґенеровааних зарядів, а також зменшенням
м розміру частинок
ч
до наноометрового діапазону
д
(р
рис.), що спприяє виход
ду фотоґенеровааних зарядіів на повер
рхню зразкка, де відбу
уваються
окисно-відновні перретворення молекул су бстрату.
Необхідною ум
мовою ефекттивного видділення водн
ню з ворних субстраатів при дії видимодних розчинів електронодонор
в системі кислоти.
го світлла за участю
ю CGCN є присутність
п
к
Введенн
ня кислоти призводить, без зміни фазового сккладу та
Р СЕМ міккрофотографіія CGCN.
морфолоогії зразків, до видалеення калію, інкорпоровваного в Рис.
структурру фотокатталізатора під час сиинтезу в розплаві
р
KCl + LiCl. Також спостерігаєт
с
ться гіпсохрромний зсувв довгохвилььового краю
ю смуги погл
линання,
зі збереж
женням високої її інтен
нсивності.
Опрромінення CGCN
C
види
имим світлоом в присуттності іонів
в ряду метаалів ([AuCl4]−, Pd2+,
2−
−
[PtCl6] ) призводитть до осадж
ження наноччастинок мееталу на пов
верхні напіввпровідникаа з утворенням композитни
их наностру
уктур. Дослііджено впли
ив природи металу та ййого вмісту на фотокаталіти
ичну активн
ність таких композитів
к
в процесі ви
иділення вод
дню.
CGC
CN проявляє суттєво ви
ищу активнність у поріввнянні з g-C
C3N4 в процеесах фотокааталітичного оки
ислення ряд
ду аліфатичн
них та аром
матичних сп
пиртів до від
дповідних алльдегідів чи
и кетонів
з високоою селективвністю та виходом цілььових проду
уктів. Показано, що фоотоокисненн
ня таких
сполук можна вестти до повного розкладуу як вихідно
ого субстрату, так і прроміжних пр
родуктів,
що мож
же бути викоористано дляя очистки вооди та повіттря від орган
нічних доміш
шок.
Граф
фітоподібни
ий нітрид ву
углецю, одеержаний шл
ляхом піроліізу меламінуу, виявляє каталітик
чну акттивність в реакції
р
конд
денсації Кнневенагеля між
м бензалььдегідом таа етилціаноаацетатом
(конверссія бензальд
дегіду до 10
00%, вихід еетил-α-ціано
оціннамату до
д 51%). Виисокій селек
ктивності
утворен
ння цільовогго продукту сприяє наяявність в стр
руктурі катаалізатора C––N=C груп, тоді як з
підвищеенням вмісту третинногго азоту (N––(C)3) зростаає конверсія
я бензальдеггіду.
Вищ
ща каталітич
чна активніссть нанодиссперсного Ru,
R нанесено
ого на нітриид вуглецю,, ніж рутенію, н
нанесеного на
н N-вмісні мікропориссті та мезопо
ористі вуглеецеві структтури, в реак
кції окиснення бетуліну (кон
нверсія бету
уліну до 70%
% проти 30%
%, відповідн
но) пов’язанна з наявністю слабких основних центррів Льюїса на
н поверхніі нітриду ву
углецю. Це забезпечує
з
ф
формуванняя бетулону як оссновного цілльового прод
дукту реакцції (селективвність до 27%
%, вихід до 14% за 3 го
од.).
1.

N.S. Andryushinaa, V.V. Shvalaagin, G.V. Korrzhak et al., Ap
ppl. Surf. Sci., 475: 348 (20019).
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Electrocrystallysation procedure has advantagges as a meth
hod of nanom
materials synthhesis: fast production,
ditions, and ssimplicity [1]. Transition metal oxidess based nano
omaterials
close to aambient tempperature cond
are frequuently preparred by electro
odeposition [2]. The foreeign ions add
dition in an eelectrolyte fo
or electrodepositioon process (eelectrolytic do
oping, ED) iss an instrumeent of influen
nce on structuure behavior and functionalityy depending on
o mechanism
m, chemistryy, affinity betw
ween ions, th
heir crystal chhemistry ratiios. Additives supppress main process
p
and in
nduce variouus defects at heavy
h
doping (Fig.) and neevertheless, could
c
be a
templatee of definite structure ordeering of the prroduct. The latter
l
case is very
v close to catalytic effe
fects since
foreign iions are usuaally absent in structure sitees they stabilize. There iss another inflluence wheree additive
has selecctive influencce on reaction
n pathway, foor instance, itts chemical or
o electrochem
mical stages. Like any
heterogeeneous proceess, electrodeeposition hass adsorption and desorpttion stages w
where additiv
ves could
influence on
o the producct.
Manganese(IV) ox
xide system ccontains 6 pollymorphs
t
10 with
h their therm
modynamicallly stable
or more than
open strucctures. There are well-knoown electrod
de materials for battteries, cataly
ysts among tthem and we applied
ED to expaand electrodeeposition lim
mits. Ramsdelllite (Fig.,
XRD-patteern 1) and hollandite
h
deefect structu
ures were
observed at
a low doping
g with Co annd Li, respecttively [1].
Further Lii, Co content growth (at ppH close to 5)
5 demonstrated teendency to semi-amorrphous, isosstructural
ramsdellite–heterogenite like prodducts at heav
vy doping
(maximal Co content in
i the producct was about 3%) that
orphology
are solid solutions wiith modifiedd surface mo
and smalleer nanoparticles’ size.
The pair
p of additiives is usefuul when onee of them
Fig. XRD
D-patterns annd surface morphology off
n open tunneel hollandite structure
semiamorrphous mangaanese oxide saamples dopedd has templaate action on
with cobalt (1); Li annd Co with fu
urther Co:Mnn (0.1M Li+, NH4+) and the other onne improves catalytic
wth (2–4) com
mparing with electrodepos-- performan
ratio grow
nce (0.1M Fe
F 2+). The iidea to inco
orporated
ited and iisostructural heterogenite,
h
CoOOH.
C
+
more Li into mang
ganese dioxiide by simu
ultaneous
0.1M Al3++ and 0.1M Li
L + doping w
was a failure probably
due to thheir impact on
o electrodep
position at diffferent stages.
To ssum up, the ED procedu
ure modifies structure an
nd defect staates, the shappe of nanocrrystallites
having sstrong influeence on funcctionality off a transition
n metal oxid
de. The foreecast of funcctionality
should bbe based on the
t knowledg
ge of electroodeposition mechanism
m
and
a physicoch
chemical prop
perties of
additivess.
1.
2.

G. Sookolsky, N. Ivvanova, S. Ivaanov et al., Sciience of Sinterring, 39: 273 (2007).
(
G.V . Sokol’skii, S.V. Ivanov, N.D. Ivanovaa et al., J. Wa
ater Chem. Teechnol., 34: 2227 (2012).
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Carbon nnanotubes (C
CNTs) are 1D
D nano materrials and can
n be considerred as quantuum wire. Fun
nctionalization iss powerful method
m
for tu
uning CNT'ss Fermi levell and quantu
um energy leevels what modify
m
its
physical properties. The theory was developped [1] for energy specttra tuning inn the semico
onducting
nanowirees and polarons formatio
on as the resuult of functio
onalization by
b molecularr layers with (i) radial
degree oof freedom, (ii) conform
mational trannsition in th
he molecules annd (iii) incom
mmensurate structures. T
The last casse is the
most rellevant to thee periodic strructures at C
CNT surfacee considered beloow.
Hom
mogeneous distribution
d
of metals, meetal-organic and
a conducting ppolymers at CNT surfacee was found by TEM [2,, 3]. The
charge trransfer modeel was propo
osed [2] to ddescribe electron and
hole (paair), spatiallyy separated in neighboriing substratee (CNT)
and a moolecule or atoom.
The contributionns from dispeersion and vaalence forces [4] are
the mostt important part
p of the interaction ennergy at sho
ort range
distancess. The electtrostatic com
mponents off the interm
molecular Fiig. To the quaadrupole mom
ment calcuinteractioon were connsidered in [4
4] for generaal case and in
n [5] for lattion, the nanoobead at CNT is shown:
the adsoorption case. In this treatm
ment, the claassical multiipole ex- ad
dsorbed atom
ms (circles q > 0) and
pansion is used [6].
traansferred elecctrons (ellipsoids q < 0).
The work theoreetically consiiders the inittial and interrmediate Th
he unit vectorr ω shows th
he quadrustages off functionalizzation with th
he charge trannsfer between
n a mole- po
ole moment axxis direction.
cule and substrate (CN
NT). It is show
wn that the ellectron-hole pairs
p
can
be presennted as the diipoles and thee mesoscopicc quadrupole moments wiith long-rangee interaction. We consider situuation of enoough small molecules
m
(atooms) with reelatively large distance beetween ones.. This approach aallows describbing the long
g-range electrrostatic interaaction of the adsorbed or functionaliziing molecules (atooms), their cllusters and naanobeads [2] at the CNT. It
I is shown that the long-raange electrostatic multipole pootential leads to repulsion and
a homogenneous distribu
ution of the fu
unctionalizinng molecules that leads
to the naanobeads (eleectrostatic qu
uadrupoles) aappearing by
y the self-asseembling (seee experiment [7]). The
energies and forces between
b
vario
ous interactinng quadrupolles, dipoles, and
a charge caarriers are wrritten and
calculateed. Summary table of the considered intteractions is given.
g
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V.A.. Lykah and E.
E S. Syrkin, Polarons:
P
receent progress and
a perspectivves (Ed. A. Laaref) (New York: Nova
Sciennce: 2018), p. 223–264.
D. E
Eder, Chem. Reev., 110, No. 3:
3 1348 (20100).
Park, O.S. Kw
won, J.E. Lee, J. Jang, and H
H. Yoon, Senssors, 14: 3604 (2014).
S.J. P
Yu.A
A. Freiman annd V.G. Manzh
helii, Physics of Cryocrysta
als (New York
k: AIP-Press: 1997).
D. N
Nicholson and N.G. Parsonaage, Computeer simulation and the statisstical mechaniics of adsorpttion (London–– New York: Academic
A
Press: 1982).
L.D. Landau and E.M.
E
Lifshitz, The Classicaal Theory of Fields
F
(Oxford: Butterworthh: 1996).
bon, 45: 1476 (2007).
B. Jiia, L. Gao, andd J. Sun, Carb
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Розвиток та впровадження «зелених» технологій є трендом сучасної науки. Один з прикладів —
виготовлення біоморфних вуглецевих матриць (БВМ) шляхом піролізу рослинного матеріалу
[1, 2]. БВМ мають широке коло застосувань, для кожного з яких потрібен оптимальний вибір
рослини-попередника, включно з підходящою ієрархію пор.
В даній роботі низку БВМ було отримано піролізом деревини різних порід лісових і садових дерев при Т = 900°С. На наступному етапі БВМ були перетворені в SiC кераміку шляхом їх
просочення рідким кремнієм при температурах T ≈ 1750–1950°C та post synthesis термообробки.
Як БВМ, так і кераміка SiC досліджувалися методами сканувальної електронної мікроскопії
(СЕМ), комбінаційного розсіювання світла (КРС) та електронного парамагнітного резонансу
(ЕПР). Встановлено, що всі зразки БВM містять великі (10–50 мкм) і малі (1–5 мкм) мікропори
з поверхневою щільністю ∼ 109 м−2 і ∼ 1011 м−2 відповідно. Зі спектрів КРС оцінено розміри кластерів вуглецю ∼ 5–11 нм. Електронні властивості БВМ обумовлені внесками від вільних електронних спінів, «псевдовільних» спінів з хвостів щільності станів, та локалізованих спінів —
обірваних зв’язків вуглецю, величина яких залежить від співвідношення sp2-гібридизованої та
аморфної фаз вуглецю. Для зразків БВM, які мають значну пористість, ширина лінії ЕПР різко
збільшується при контакті з молекулярним киснем повітря. СЕМ зображення, спектри КРС та
ЕПР детально прослідковують процес перетворення БВМ на SiC кераміку (рис.), даючи можливості для оптимізації технологічних процесів отримання БВМ та кераміки SiC. Найкращі результати отримано на основі БВМ, отриманих з груші, при імпрегнації їх кремнієм при
Т = 1950°С (рис.). При таких умовах вміст надлишкового кремнію в кераміці SiC виявився мінімальним. Електронні властивості SiC обумовлені графітоподібними вуглецевими кластерами.
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Рис. Структура та електронні властивості БВМ (зліва) та кераміки SiC (справа).
1.
2.

M.I. Kairi, M. Khavarian, S.A Bakar, B. Vigolo, and A.R. Mohamed, J. Mater Sci., 53: 851 (2018).
V.O. Yukhymchuk, V.S. Kiselov, M.Y. Valakh, M.P. Tryus, M.A. Skoryk, A.G. Rozhin, S.A. Kulinich, and
A.E. Belyaev, J. Phys. Chem. Solids., 91: 145 (2016).
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Самосмазывающиеся нанокомпозиционные покрытия
для повышения износостойкости деталей машин
В.П. Бабак, В.В. Щепетов
Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, Украина
vvs2020@ukr.net

С позиции структурно-энергетической концепции трения, износа и смазывающего действия
рассмотрены результаты испытаний разработанных детонационных покрытий, содержащих
дополнительно в качестве компонента карбид магния, который в условиях термомеханического
воздействия, обусловленного контактным взаимодействием, образует при твердофазном разложении структурно-свободный α-графит, создающий поверхностный антифрикционный слой,
минимизирующий параметры трения.
Отмечено, что главными факторами, которые определяют существенные свойства и качественные закономерности процессов трения, являются внешние взаимодействия. Они, упорядоченные причинной взаимосвязью, обуславливают степень и градиенты упругопластической
деформации, термодинамическое состояние, уровень активирования, ряд производных явлений
и, в конечном счёте, определяют ведущий вид износа [1].
Триботехнические свойства детонационных нанокомпозиционных покрытий оценивались
по торцевой схеме в условиях распределённого контакта в режиме непрерывного скольжения,
максимально приближающего процессы физико-химической механики трения к реальным
условиям эксплуатации.
Достоверность испытаний определялась современными методами физико-химического
анализа материалов с учётом специфики решаемых задач. Изучен качественный и количественный состав поверхностных слоёв, при этом подчёркнуто, что твёрдосмазочная поверхностная плёнка кроме антифрикционного действия обладает и антиизносными свойствами [2].
Характеристики трения и изнашивания исследуемых нанопокрытий, анализировались и
сравнивались с полученными значениями износостойкости покрытий из вольфрамосодержащего твёрдого сплава типа ВК15, а также с детонационными покрытиями, напылёнными легированным порошком хрома.
Разработанные для практики, исследуемые детонационные нанопокрытия показали высокие
триботехнические характеристики во всем диапазоне испытаний. При этом средством регулирования износа и обеспечения высокой антифрикционности, является применение в их составе карбида магния, который через структуру графита оказывает влияние на уровень адаптации при трении за счёт модифицированных поверхностных слоёв, способных блокировать адгезионномолекулярное взаимодействие и экранировать недопустимые процессы развития пластической
деформации.
Следует отметить, что разработанный нанокомпозиционный порошок может быть использован для восстановления и упрочнения изношенных деталей различными технологическими
методами, использующими порошковые материалы.
1.
2.

V.P. Babak, Scientific bulletin of NMU, 1, No. 1: 47 (2016).
В.В. Щепетов, Проблеми тертя та зношування, 5, №1: 190 (2011).
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В рамкках классич
ческой терм
модинамикии создано подавляюще
п
ее большиннство соврееменных
функциоональных материалов,
м
работающиих в экстрем
мальных условиях. Ихх свойства, устойчиу
вость отт внешних воздействий
в
и эксплуатаационная наадёжность определяется
о
ся характери
истиками
равновеесного состоояния матер
риалов. В ррамках этой
й парадигмы
ы практичесски исчерпааны возможностти повышен
ния их свой
йств. В этойй связи становится безаальтернативнным подход
д в материаловеедении, осноованный на идеях нераввновесной термодинам
т
ики и создаания матери
иалов как
диссипаативных объ
ъектов, в ко
оторых проиисходят процессы самоорганизациии. Устойчиввость таких систем поддерживается вн
нешними поотоками энергии или вещества,
в
а также совм
местно и
тем и ддругим. Впеервые эксперименталььно обнаруж
жены такие физико-хиимические системы,
с
неравноовесность и динамическ
ки устойчиввое состояни
ие которых обеспечивае
ается внешни
им потоком энергии [1]. Изучен
ние их повведения по
озволило
вскррыть механи
изм возникн
новения дисссипативных объектов, представляяющих матер
риал в рамкках изделия. Именно
вперрвые обнару
ужено, что на основе ннеорганичесских физикоо-химически
их систем благодаря
б
воозникновени
ию автоволнновых проц
цессов, которые привоодят к зам
мкнутому
цикллу неустойч
чивостей, пр
роисходит ддиссипация энергии
как тепловой, так и мехаанической, при трении
и. К неустоойчивостям относится первая
п
неусстойчивостьь- термодинаамическая, обусловлен
нная реакциией разложеения соединнения перех
ходного метталла с элеементами, образуюо
щим
ми молекуляярный газ. Она же яввляется источником
Рис. Кин
нетика нагреева самооргаанизу- возб
буждения в неравновессной систем
ме. Следую
ющая неющегосяя материалаа односторо
онним
устоойчивость связана с во
озникновениием автокол
лебательпотоком лучистой эн
нергии для то
очек (1
ных
х
реакций
и
автоволно
вых
процес
ссов,
приво
дящих к
м и 6мм по длине
д
цилинд
дричеи 2) 2 мм
трет
тьей
неуст
тойчивости,
а
именн
но,
возникн
новению
ского обрразца от повеерхности нагр
рева
нераавновесного
о фазового перехода. Он является следствиием суперп
позиции концентрациоонных и тепловых
т
волн [2]]. Вследстви
ие этого про
оисходит авттолокализац
ция процессса. На основве этих систтем впервые создданы самооррганизующи
иеся материиалы, функц
ционирующи
ие при высооких темпер
ратурах и
сухом ттрении [3] и диссипаци
ии тепловойй энергии (р
рис.). Поведение этих м
материалов при трении харрактеризуетсся возникно
овением прооцессов сам
мозалечиван
ния структуурных дефек
ктов. На
поверхн
ности тренияя наблюдаю
ются нанораззмерные повверхностны
ые волновыее структуры.. А величина изн
носа матери
иала при сух
хом трении уменьшаеттся на поряд
док. При наггреве внешн
ними потоками энергии вкллючаются механизмы
м
ддиссипации тепловой энергии,
э
тем
мпература уменьшау
ется по сравнению с равновесн
ным объектоом, а матери
иал сохраня
яет форму и необходимые свойства. Слледует ожид
дать, что и при воздейсствии ядерн
ных излучен
ний возникаающие стру
уктурные
дефекты
ы будут эфф
фективно заалечиваться и материал
лы будут об
бладать выссокой радиаационной
стойкостью. В настоящее вреемя полученны самооргаанизующиесся материаллы на основе большинстваа технически важных металлов.
м
1.
2.
2.

В.П.. Солнцев, В.В. Скороход,, Порошковаяя металлурги
ия, 11/12: 5 (2
2012).
А. Солнцева,, Порошковаяя металлурги
ия, 5/8: 24(2014).
В.П.. Солнцев, Т.А
№3/4: 30-38(2014).
В.П.. Солнцев, Поорошковая мееталлургия, №
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Для сущ
щественногоо повышени
ия прочностти, износо- и кор40
розионн
ной стойкоссти, а такжее термическкой стабилььности
материаала покрыти
ий было пр
редложено осуществляять их 30
нанесен
ние путём испарения
и
высокоэнтро
в
опийных сп
плавов
(ВЭС) ввакуумно-дууговым споссобом [1].
20
Былла проанали
изирована универсальн
у
ная база данных
д
9
SCOPUS
S за время 2004–2019
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гг.
г ((TITLE-A
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HIGH1
1
0
ENTROPY ALLOY
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D ((TITLE-A
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OR film*)) AND (TIITLE-ABS-K
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й в 7 странах
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ниями ваку
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оэнтро- Ри
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ствующ
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ций по ггодам. Видно, что имеетт место посттоянный росст числа
публикааций, что сви
идетельству
ует об актуалльности данн
ных исследо
ований.
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Метод ггазодетонац
ційного осад
дження (ГД
ДО) застосоввано для ств
ворення біоосумісних покриттів
п
на основі гідроксиаапатиту (ГА
АП), ГАП в якому калььцій частково заміщениий атомами
и металів
(міді, ци
инку, сріблаа), біоскла та
т композиттів з фосфаттів кальцію і біоскла [11–3]. Запроп
поновано
метод оотримання шарів
ш
фосфатів кальцію
ю безпосереедньо в про
оцесі ГДО, що дає мож
жливість
формувати композитніі кальцій-фоосфатні біотолерантні покритття на металеевих імпланнтатах при викорисв
танні дешеввих реагентіів (табл.) [2]].
Проведеені медико--біологічні ддослідженн
ня розроблених імп
плантатів з карбідокрремнієвої кераміки,
к
титану та нержавіючої
н
ї сталі, покрритих біосу
умісними
покриттями
и, на клітинних структуурах [1], ексспериментальних тваринах та в клінічнійй практиці (рис.)
(
[3]
показали пеерспективніість викорисстання дано
ого класу
покриттів. З урахуванн
ням отриманних результтатів при
лікуванні хворих
х
покаазано, що заастосуванняя імпланробленими покриттями
п
запобігає локальній
Рис. Загаальний вигляяд титанових
х імпланта- татів з розр
інфекції
аб
бо
асептичн
ному
запале
енню
чи ал
лергічній
тів з поккриттями, ви
иготовленими
и методом
реакції
на
метал,
м
з
яког
го
виготовл
лено
ендопро
отез, або
ГДО.
імплантат, а також спр
рияє кращійй інтеґрації ендопрое
тезу абоо імплантатуу з кісткою та
т оточуючиими м’якими тканинами
и [3].
ТАБЛИЦ
ЦЯ. Залежніість між співввідношенням
м компонентів у вихідній
й суміші та ф
фазовим склаадом покриттів, отриманих меетодом ГДО, за результатаами рентґено
офазового анаалізу.
№

Вихідна суміш

Ф
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ми РФА, % маас.
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CaHPO4:C
CaO = 2:1
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2
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CaHPO4:C
CaCO3 = 2:1
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Ca(H2PO4)2⋅H2O:CaCO3 = 3:7

Ca3(PO
O4)2 ∼ 60%; Ca
C 5(PO4)3OH ∼ 16%; CaСO
O3 ∼ 15%; CaO
O ∼ 9%
Ca3(PO
O4)2 ∼ 50%; Ca
C 5(PO4)3OH ∼ 27%; CaO ∼ 13%; CaСO3 ∼ 10%
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C 68: 143 (20
016).
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astic
properties of spatially
s
inhomoge
i
eneous hig
gh-entrop
py alloy A
AlCrFeCo
oNiCu
О.I. Zaporozhetts1, B.N. Mordyuk1, V.А
А. Mykhailovskyi1, N.А.. Dordienkoo1, A.A. Halk
kina1,
2
V
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n
2

1
G Kurdyumov Institute for M
G.V.
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N
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Using auutomated pulsse equipmentt of our own ddesign at freq
quencies of 10
0–30 MHz the
he elastic paraameters of
high-entrropy alloys AlCrFeCo
A
N
iCu
(
x
=
0.0–
–3.0
at.%)
with
w
different
content
of
f.
f.c.c. and b.c..c. phases
x
were studdied in the ass-cast conditiion. AlCrFeN
NiCu alloy was also analy
yzed before annd after ultraasonic impact treattment (UIT). Herewith thee spatial elasti
tic heterogeneeity and aniso
otropy of speccimens were taken
t
into
account bby scanning the ultrasonicc (US) beam
m in orthogonaal directions and averaginng obtained data
d to determine ttheir isotropic elastic paraameters. Duriing scanning process the delay
d
time Δττ(Х) and acou
ustic path
length h(Х) were regisstered and used for obtainning longitudiinal (vl) and trransverse (vt) US velocitiees supplemented w
with measured density (ρ) and further em
mployed for calculating Young’s
Y
(E), sshear (G), and
d bulk (B)
moduli, P
Poisson’s ratiio (η), B/G raatio and Debyye temperaturre (ΘD). The absolute
a
instru
rumental meaasurement
error of U
US velocities was lower th
han 10−4 rel. unnits on time base
b of 10 μs. In addition too ultrasound investigai
tions the microstructuure of alloys was
w selectivelly studied and
d microhardness (Hμ) wass measured.
It waas found thaat all tested alloys have sppatial heterogeneity and anisotropy oof US velocitties ranging 2–5%
% and elasticc modules — 4–10%. Strructural stud
dies have shown that the eelastic and associated
a
acoustic heterogeneiities are due to the presennce of dendrrites that are heterogeneoously located
d and oriented in the alloys. It
I is shown th
hat the growtth of f.c.c. phase contentt in AlCrFeN
NiCuCox (x = 0.5; 2.0;
3.0) allooys leads to the
t decrease in ρ, transvverse velocity
y vt, moduli E and G annd Debye tem
mperature
ΘD, as w
well as to thee increase in vl, modulus B, ratio B/G
G and Poisson
n’s ratio η. H
Herewith, thee changes
in moduuli G, B (16.66% and 23%
%, respectivelly), ratio B/G
G (47%) and
d Poisson’s raatio η (219.6
6%) were
more siggnificant. Thhe character of the reveaaled changes indicates significant inccrease in plaasticity of
the alloyy with the inccrease in volu
ume fractionn of f.c.c. phaase and concentration of cobalt.

a

b

Fig. The value of the Young’s
Y
mod
dulus (E) for ddifferent sectiions of AlCrFeNiCu alloy sspecimen in orthogonal
o
d (b) before (1, 2) and aftter (3, 4) UIT (d1 is perpen
ndicular to d22 and d3): 1, 3 — scans
directionss d2 (a) and d3
from treaated surface off specimen (n
near K1) to itss surface lying
g on the support plate (neaar K2); 2, 4 — the back
scans from
m K2 to K1.

The UIT in the applied regim
me did not aaffect the ov
verall specim
men density ρ but changeed the US
velocitiees and elasticc modulus (b
by 1% and 22%, respectiv
vely) in the selected
s
sectiions of the specimen.
s
However, their averaage values remain almosst unchanged
d after UIT. It is possiblle due to hig
gh microhardnesss of the AlCrrFeNiCu allo
oy and owinng to the UIT
T influence only
o
on the te
texture formaation, but
not on thhe interatomiic interaction
n forces in thhe crystallite lattice.
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Comp
parative sttudy of loocalized and propa
agating pl asmon
a
assisted
SERS
S
specctroscopy
y of Rhodamine 6G
G
O.V. Shynkarenko
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V.E. Lashkaryov
L
Insstitute of Semicoonductor Physiccs, N.A.S. of Ukkraine, Kiev, Uk
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This work presents implementat
i
ion of new ppromising method
m
for ex
xcitation of ssurface enhaanced Raman scatttering (SER
RS) aided by
y propagatingg surface plaasmons in co
ontinuous meetal films [1]. Raman
spectra oobtained usinng this techn
nique were ccompared wiith SERS speectra excitedd by localized surface
plasmonn resonance (LSPR) in naanoparticles uusing Rhodam
mine 6G dyee as a SERS pprobe.
For resonant exxcitation of propagating
p
surface plassmons, the Kretschmann
K
n geometry was employ
yed. A thin (∼ 50 nm) pplanar silver film was
dep
posited on a flat glasss plate, wh
hich was
brou
ught in opticcal contact w
with a flat facet
f
of a
hem
mispherical total internnal reflectio
on (TIR)
prissm. The optical configur
uration of the experimen
nt is shown in Fig. In thhis configuraation, the
Ram
man signal is
i radiated ddirectionally into the
Kreetschmann co
one. This raddiation was collected
usin
ng an elliptical mirror aand focused onto the
entrrance slit of the
t monochrromator.
The
obtaine
ed
R6G specttrum, referreed to as a
Fig. Optiical configuraation for SPA
ADE spectrosccopy: 1
surf
face
plasmo
on-assisted
ddirectional enhanced
— ellipticcal mirror; 2 — hemispherrical TIR prism
m; 3 —
man scattering (SPADERSS) spectrum was
w comdirectionaal beam of exxcitation light from a laser source; Ram
4 — R
Raman signal directionally
y emitted innto the pareed with the LSPR-assisteed SERS spectra and
mann cone; 5 — opaque screeen.
Kretschm
with
h the calculaated molecullar vibrationaal spectra
baseed on the den
nsity functionnal theory. Wh
hile being
me specific speectral bands. Presumain generaal very similaar, these specttra show signiificant distincctions in som
bly, thesee distinctionss indicate thaat the surface selection rulles for SERS [2] are not aapplicable to the directional enhhanced Ramaan scattering spectroscopyy. The most plausible
p
reason for this liees in differentt polarization of evvanescent electric fields asssociated withh propagating
g and localizeed surface plaasmons.
The most prominnent peculiarrity was the abnormally strong enhan
ncement of tthe line relatted to the
asymmetric vibrationnal mode of the xanthenne moiety in the SPADER
RS spectra. W
We attributed the observed diifference bettween the typ
pical SERS annd SPADER
RS spectra to a contributionn from the co
omponent
of Ramaan polarizabillity tensor paarallel to the m
metal surfacee. As opposed
d to SERS aiided by LSPR
R on plasmon nannoparticles, thhe proposed configuratioon is able to access the Raman
R
signall originating from this
componeent due to a specific
s
confiiguration of tthe evanescen
nt electric fieeld coupled too the propagating surface plassmons. We beelieve that this feature inhherent in SPA
ADERS can shed
s
more ligght on the natu
ure of CE
mechaniisms.
1.
2.

G.V.. Beketov, O..V. Shynkaren
nko, and V. O
O. Yukhymch
huk, Spectroch
himica Acta P
Part A: Moleecular and
Biom
molecular Specctroscopy, 219
9: 488 (2019)).
M. M
Moskovits, J. Chem.
C
Phys, 77:
7 4408 (198 2).
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Опти
ичні та фотоелект
ф
трохімічн
ні власти
ивості нан
ночастин
нок CdSee/ZnS,
синтезовааних у рід
дкокристталічній матриці каприлаату кадмію
С Фоманю
С.С.
юк, Т.А. Ми
ирна, Г.Я. Колбасов,
К
Г.Г.
Г Яремчуук
Інститут загальної та неорганічної
н
хіімії ім. В.І. Вер
рнадського НА
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Нових ввластивостей
й напівпроввідникових ннаночастино
ок можна до
осягти, покрриваючи їх різноманітними
и неорганічн
ними оболон
нками [1]. Р
Розроблено метод синттезу в алканноатному рід
дкокристалічном
му середови
ищі напівпр
ровідниковиих гетеронан
ночастинок типу ядро/ооболонка CdSe/ZnS,
який доозволяє впли
ивати на сп
піввідношенння товщин ядро–оболонка, і тим
м самим реггулювати
(а), та спекктру емісії флюорескрай смууги поглинаання та еміссії. На кривиих спектру поглинання
п
ф
ценції (б) можна сп
постерігати незначний червоний зсув у гетеро
онаночастиннках в поріввнянні зі
спектрам
ми індивідууальних нан
ночастинок ((рис.). Коро
откохвильов
ва інтенсивнна смуга з максимум
мом при
и λ ≈ 465 нм
м відповідає екситоннійй флюоресцеенції (швидкій рекомбіінації носіїв заряду).
Довгохввильова облласть емісії з максимум
мами при λ ≈ 510–570 нм
н у випадкку гетеронаночастинок, на відміну від індивідуальних наноч астинок CdSe, має низьку інтенсиивність та кіілька ви-

а

б

в

Рис. Спеектри поглин
нання (а) та емісії
е
флюорресценції (б) мезоморфних композитівв на основі каприлату
к
кадмію з гетеронаноч
частинками CdSe
C
(1), CdS
Se/ZnS (2), де вихідний розмір наночасстинок CdSe ≈ 2 нм (в)
Спектри квантового виходу
в
фотоелектрохіміччного струму гетероструктур на основві плівок TiO2 та наночастинокк CdSe (1) та CdSe/ZnS (2)).

плечей. Досслідження напівпровідн
н
никових нан
ночастинок, синтезованних в рідкок
кристаліразних п
чній маттриці алканоату кадмію
ю, за допомоогою фотоел
лектрохіміч
чної спектрооскопії з вим
мірюванням квантового вихходу фотосттруму рис., в, показало,, що при оптимальній ттермообробц
ці електродів наа основі TiO
O2 з шаром наночастино
н
ок CdSe (кри
ива 1) та Cd
dSe/ZnS (криива 2) такі гетеростг
руктури
и володіють фотоелектр
рохімічнимии властивосттями в облаасті поглинаання світла нанорозн
мірногоо CdSe. Аналліз спектрів квантовогоо виходу фоттоструму ри
ис., в, показаав, що смугги фотоструму н
на рис., в білльш чіткіші для гетеросструктури з наночастинок CdSe/ZnnS (крива 2) порівнямічна повед
но з нан
ночастинкам
ми CdSe (крива 1). Такаа люмінесцеентна та фоттоелектрохім
дінка для
CdSe/ZnnS можлива через те, що
щ при пасиввації поверх
хні шаром ZnS
Z втрачаю
ються пастки
и для носіїв заряяду і в резулльтаті зменш
шується випрромінювалььна люмінессценція при 490–590 нм
м [2].
Робооту виконано за підтрим
мки цільової ккомплексно
ої програми НАН
Н
України
ни (грант № 33/19-Н).
3
1.
2.

A.B.. Saraswathi, K.
K Manzoor ett al., Materialls Chemistry and
a Physics, 112,
1 No. 3: 7889 (2008).
k et al., J. Pow
wer Sources, 248: 439 (2014
4).
C.J. Raj, S.N. Karrthick, S. Park
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Наноструктурування титану
шляхом комбінованої інтенсивної пластичної деформації
М.І. Даниленко1, О.Ф. Тарасов2, Я.Ю. Бейгельзімер3, Ю.М. Подрезов1, С.О. Фірстов1
1

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ, Україна
2
Донбаська державна машинобудівна академія МОН України, Краматорськ, Україна
3
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, Київ, Україна
myd3@ukr.net

Доповідь присвячена проблемі утворення наноструктури деформаційного походження. Зазначається, що це один з поширених методів утворення наноструктури в 3D виробах. Суттєвим
недоліком деформаційної технології є обмеження мінімального розміру нанозерен значеннями
dmin = 150–200 нм, які практично не залежать від класу матеріалу. Проведено критичний аналіз
моделей, які обґрунтовують ці обмеження та надаються фізичні аргументи, які вказують на
принципові можливості отримання деформаційної наноструктури значно менших розмірів.
Наводиться декілька прикладів з наших попередніх робіт, де підтверджується ці теоретичні аргументи. Перший з них стосується особливостей формування деформаційної наноструктури в приповерхневому шарі вуглецевої сталі 65Г продеформованої накаткою. Встановлено, що в приповерхневому шарі товщиною приблизно 1 мкм формується деформаційна наноструктура з розміром
комірок ∼ 20 нм. Ефект пояснюється взаємодією домішок, що проникають в матеріал через поверхню, з рухливим дислокаціями, які приймають участь в формуванні деформаційної наноструктури. У
другому випадку використано комплексний метод деформування матеріалу. Зразки, що були піддані рівноканальному кутовому (РКК) пресуванню при 400°С, додатково були продеформовані прокаткою на 65% при кімнатній температурі. Трансмісійна електронна мікроскопія показала, що після
РКК пресування утворилась ізотропна наноструктура з розміром 200 нм. Додаткова прокатка перетворила структуру на анізотропну і зменшила розмір комірок до 70 нм. Зазначається, що недолік
першої технології – незначна товщина наноструктурованого шару через малу дифузійну рухливість
домішок при кімнатній температурі. В другому випадку — відносно великий кінцевий розмір комірок, який залежить від початкового розміру та ступеню деформації при прокатці.
Враховуючи переваги та недоліки попередніх досліджень, в роботі запропоновано удосконалений метод комбінованої пластичної деформації титану. Для значного збільшення розмірів 3D
виробів, інтенсивна пластична деформація виконувалась методом гвинтової екструзії (ГЕ). Наступна прокатка виконувалась до деформації 80%. Важливим та принциповим є температура деформування. Інтенсивна деформація на етапі ГЕ та наступна прокатка виконувались при температурі 350°С. Ця температура визначається з умов реалізації механізму динамічного деформаційного старіння в титані. За цих умов реалізується максимальна взаємодія дислокацій з домішками в
об’ємі деформованого матеріалу. Отримані за цією технологією зразки продемонстрували надмілку деформаційну наноструктуру з розміром комірок dmin = 20–50 нм. Отримані зразки демонструють дуже високі, як для титану механічні властивості σ02 = 900 МПа, σв = 1100 МПа,
εрів = 2,5%. В роботі пропонуються фізичні моделі, які пояснюють причини диспергування наноструктури та підвищення властивостей.
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ив зеренн
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Робота п
присвячена системному
у вивченню
ю пружних властивостей
в
й (ПВ) і харрактеристик
к пластичності м
монофазнихх полікристаалів кубічноого нітриду бора (cBN)) та ріжучихх композитіів торгових маррок Гексанітт-Р (Українаа), ПТНБ і D
DBN (РФ) ізз розміром зерна
з
(d) відд 0,05 до 10–
–20 мкм,
отриман
них у різнихх технологіч
чних режим
мах в умоваах високих тисків
т
і тем
мператур. ПВ
В вивчались за допомогою імпульсноїї ультразвуккової (УЗ) установки
у
тієї ж, що і в [1, 2]. При цьому у
зразках вимірювали
ись поздовж
жня (vl) і попперечна (vt) швидкості УЗ,
У а також
ж густина (ρ)), за якими обрааховувалисьь модулі Юн
нга (E), зсувву (G), всеб
бічного стисску (B) та ккоефіцієнт Пуассона
П
(η). Значення Е, η і твердості за Віккерсоом (HV) вико
ористано дл
ля оцінки хаарактеристи
ики плас2 2)HV/E в ррамках конц
цепції Ю.В. Мільмана із співавтор
рами [3].
тичностті δH= 1 − 144,3(1 − η − 2η
Встановвлено, що зменшенняя
розміру зерна у зазначених
х
межах н
на відміну від метале-вих нан
номатеріалівв в усіх дос-ліджени
их зразках у більшостіі
випадківв призводитть до зрос-тання ш
швидкостей vl і vt, моду-лів E, G, В та тверрдості HV ізз
зменшен
нням густин
ни ρ, коефі-цієнта П
Пуассона η та характе-ристики
и
пластич
чності
δH
(рис.). П
Показано, що
щ у компо-зитах Геексаніт-Р, ПТНБ
П
і DBN
N
при збілльшенні доллі сфалериту
у
BNcф зростають знаачення ρ, vl,
vt, E, G, В, η та δH при
п незнач-б
а
них змін
нах HV. Під
дтверджено,,
що вихіідна суміш та
т способи і Рис. Типоові залежностті ρ, vl, vt, Hv (a), E, G, B, η та δH (б) длля зразків
м зерна d.
режими спікання досліджених
д
х cBN із різнним розміром
матеріаллів суттєво впливаютьь
на їх п
пружні і плластичні вл
ластивості, які також залежать від
в наявноссті і характтеристик
зв’язуваальних фаз.
Резуультати дослліджень пок
казали ефекттивність ком
мплексного підходу дляя вивчення пружних
п
та механ
нічних власттивостей наадтвердих маатеріалів ти
ипу cBN.
1.
2.
3.

O.I. Zaporozhets, S.A. Kotrech
hko, N.A. Dorrdienko, V.A. Mykhailovsky, and A.V. Zatsarnaya, PAST,
P
96,
No. 22: 197 (2015).
О.I. Zaporozhets,, B.N. Mordy
yuk, N.А. Doordienko, V.А
А. Mykhailov
vsky, V.F. M
Mazanko, and O.P. KaC
Technoll., 307А: (20116); doi: 10.10
016/j.surfcoat.2016.09.053.
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Нан
ноносії на
а базі аси
иметричн
них блок--кополім
мерів
з гідроофільним
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погано роозчинних
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ах
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В представленій рооботі узагалььнено особлливості синттезу, блочно
ої структурии, міцелоутворення у
водних розчинах і практично важливих ввластивостеей диблок- та
т триблок--кополімерівв (ДБК і
ТБК) за участю (меетокси)поліеетиленоксидду і поліакр
рилової кисл
лоти (МОПЕ
ЕО-b-ПАК і ПАК-bПЕО-b-П
ПАК) як еф
фективних наноносіїв поогано розчи
инних і/або токсичних ллікарських субстанцій в бііомедицині. Базуючисьь на даних ппотенціометтричних та FTIR спекттроскопічни
их досліджень ррозглянуто механізм
м
кеерованої раддикальної диблокд
та триблок-копполімеризаціії ПАК з
хімічно комплементарними лан
нцюгами (М
МО)ПЕГ, яки
ий носить виражений м
матричний характер.
х
Показан
но вплив склладу реакцій
йної суміші і довжини ланцюгів
л
(М
МО)ПЕГ (маатриць) на величину
в
позитиввного динам
мічного матричного еф
фекту і будо
ову кінцевих блок-копоолімерів. Методами
М
потенціоометричногго титруванн
ня та 1Н ЯМ
МР визначен
на абсолютна та відноссна довжин
на блоків
ПАК (сттупень асим
метрії блоківв в макромоллекулах ДБК
К і ТБК).
Дані кополімерри у блочном
му стані маю
ють аморфн
ну структуру
у (дані ДСК
К), а у водни
их розчис
з комплексниим «ядром» за рахунах в оббласті рН < 5 утворюютть особливі міцелярні структури
нок форрмування коооперативни
их водневих зв’язків між
ж –СООН-гр
рупами ПАК
К та атомам
ми кисню
(МО)ПЕ
ЕО. Методам
ми пружногго світлороз сіювання і ТЕМ
Т
визнач
чено термоддинамічні паараметри
процесуу міцелоутвоорення, мор
рфологію таа розміри міц
целярних сттруктур в заалежності віід ступеню асим
метрії блокіів. На основві даних UV
V-Vis спектр
роскопії, вісскозиметрії та потенціо
ометричного титтрування пооказана висо
ока стабільнність міцел в присутноссті солі, прии розбавленн
ні розчинів і в ш
широкій облласті темпер
ратур (20–600°С), що ду
уже важливо
о з позицій ввикористання таких
міцел якк носіїв лікаарських преп
паратів.
За використанн
ня UV-Vis сп
пектроскопіії і спеціальн
но розроблееного методду встановлеена висока зв’язуувальна акттивність міц
цел ДБК і ТБ
БК в процессах іn situ таа ех situ інкаапсуляції мо
одельних
погано ррозчинних лікарських
л
субстанцій:
с
аналогу віттаміну Е–α--токоферілаццетату (α-Т
ТОКА) та
протираакового преп
парату еумееланіну (МЕ
ЕЛ) (рис.).
Обговорено реззультати усп
пішних випрробувань мііцелярної форми α-ТОК
КА на білих
х мишах,
кролях, поросних свиноматках
с
х і поросятаах, які довел
ли нетоксич
чність міцеллярних носіїїв і можливість різкого зниження дози вітаміну Е та його анаалогів, засвід
дчили покраащення якоссті хутра
і м’яса ккролів, підви
ищення про
одуктивностті свиней та стресостійк
кості і збереж
женості пор
росят.

а
б
Р
Рис. Електроонні мікрофоттографії міцеел ТБК з інкапсульованим
ми α-ТОКА (аа) та МЕЛ (б)).
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Recent advances in development of YAG transparent ceramics in Ukraine
R.P. Yavetskiy, A.V. Tolmachev, I.O. Vorona
Institute for Single Crystals, N.A.S. of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
yavetskiy@isc.kharkov.ua

Development of functional optical ceramics by nanotechnology methods is one of the most promising
trends in the modern material science. Concepts of advanced ceramics engineering start with nanocrystalline powders followed by their consolidation into the bulk ceramic materials [1]. Transparent
ceramics find application in photonics, quantum electronics, scintillation technique, lighting, etc. [2].
The aim of this work is to present the progress in processing of advanced ceramics in Ukraine and
worldwide. The report covers a wide range of technological issues of Y3Al5O12:RE (RE = Nd3+, Yb3+,
Cr4+) optical ceramics by reactive sintering method [3–5]. This technology could be successfully used
to obtain the highly-doped Y3Al5O12:RE (RE = Nd3+, Yb3+, Cr4+) ceramics with homogenous distribution of dopant in the ceramics’ volume. Utilizing nanopowders with different particle sizes allows one
to reduce the sintering temperature, while phase transformation during densification provides excellent
diffusion activity of nanopowders in a wide temperature range. The established relationships between
the processing conditions and laser characteristics of optical ceramics will be presented. The effect of
Nd3+, Yb3+ dopants on the structural-phase state and optical properties of transparent YAG ceramics
will be studied. Possible ways to improve optical homogeneity of sintered materials and perspectives
of their practical applications will be discussed.
The work was supported by the target program of fundamental research of N.A.S. of Ukraine
‘Fundamental problems of creation of new nanomaterials and nanotechnologies’.
1.
2.
3.
4.
5.

G.L. Messing and A.J. Stevenson, Science, 80, No. 322: 383 (2008).
A. Ikesue and Y.L. Aung, Nat. Photonics, 2: 721 (2008).
R.P. Yavetskiy, D.Yu. Kosyanov, A.G. Doroshenko et al., Ceram. Int., 41: 11966 (2015).
D.Yu. Kosyanov, R.P. Yavetskiy, V.N. Baumer et al., J. Alloys Compd., 686: 526 (2016).
I.О. Vorona, R.P. Yavetskiy, A.G. Doroshenko et al., J. Europ. Ceram. Soc., 37: 4115 (2017).
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Nanostructured hybrid titanium-containing polymer systems
with efficient separation of photoinduced charges
T. Alekseeva, N. Kozak, and V. Shtompel
Institute of Macromolecular Chemistry, N.A.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
tatianalekseeva49@gmail.com

In last decade materials based on titanium dioxide and poly (titanium oxide) have attracted great attention
of researchers, due to possibilities of their practical application as catalyst, photo catalyst and membrane,
as well as in solar and fuel cells, biomedicine and in other areas, where their unique optical properties can
be used and also this material may become interesting for nonlinear optical applications.
Titanium-containing interpenetrating polymer networks (Ti-IPNs) were obtained based on the
cross-linked polyurethane (PU), poly (hydroxyethyl methacrylate) (PHEMA) and poly (titanium oxide) ((–TiO2–)n), first synthesized by sol–gel method in the presence of 2-hydroxyethyl methacrylate
(HEMA). The formation of (–TiO2–)n occurred by hydrolysis–condensation reactions of Ti(OPri)4, in
the presence of 0.1 N HCl as the catalyst. The molar ratio of HEMA/Ti(OPri)4 was 8/1 and the molar
ratio of Ti (OPri)4/H2O were 1/1 (sample Ti-IPN-1) and 1/2 (sample Ti-IPN-2). The ratio of
PU/PHEMA components in the IPN and Ti-IPNs was 30/70 wt.%.
The results obtained by method of optical spectrophotometry have shown that the light transmission
coefficients (T, %) of Ti-IPNs samples before UV-irradiation evaluated at λ = 650 nm was 90.7–91.0%.
The optical transparency for Ti-IPNs samples after UV-irradiation within 240 minutes decreased to
61.0% (Ti-IPN-1) and 48.0% (Ti-IPN-2), respectively. The Ti-IPN samples UV-irradiated area became
black. The differences observed are apparently due to the different morphology of poly (titanium oxide)
in Ti-IP N-1 and Ti-IPN-2 hybrids, which affects the efficiency of the formation of Ti 3+ centers.
According to EPR data UV irradiation on air at room temperature of samples of Ti-IPNs is accompanied by the appearance of signal of paramagnetic centers with broad isotropic signal at
g1 = 2.010 and also noticeably split signal at g2 = 2.003 and g3 = 1.967. First and second of them can
be ascribed to oxygen contained ‘hole scavenger’ were as the third one to Ti3+ paramagnetic ions.
Such a signal is not present in the initial sample spectrum. The low rate of the electron–hole pair
recombination in Ti-IPN matrix at 25°C demonstrates efficient separation of the charged particles in a
hybrid material and can be approximated by the inverse function
I =c+

b
,
a+t

(1)

where: a = 12.06; b = 12.19; c = 0.07.
Using nitroxyl spin probe it was revealed essential compaction of the polymer matrix (twofold TiIPN-1 and three times Ti-IPN-2) due to ‘irradiation–recombination’ processes.
In accordance with this data comparison of the WAXS diffractograms of Ti-IPN sample before
and after UV-irradiation shows that UV-irradiation causes the changes in short-range order in the arrangement of polymer macro chains. Analysis of the micro heterogenic structure of the Ti-IPNs by the
SAXS method showed that the synthesized hybrid systems possess nanosized regions of heterogeneity
(lp ≈ 11,0 ± 1,5 nm). The topology of poly (titanium oxide) the Ti-IPN affects the level of heterogeneity of the structure, which increases when change-over from its linear topology (sample Ti-IPN-1) to
the branched one (sample Ti-IPN-2).
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Поверхн
неве розсію
ювання електтронів проввідності є од
дним з осно
овних процеесів, які виззначають
електричний опір нанопровідн
н
ників, зокрем
ма перспекттивних з поггляду їх террмічної стабільністю
і довговвічності наноопровідникіів із W і Moo.
В дооповіді пред
дставлено результати ддосліджень поверхневог
п
го розсіюванння електро
онів провідностіі на атомноо-чистій таа модифіковваній адсор
рбованим моношаром
м
дейтерію поверхні
п
W(001) (рис. 1) [1] та
т проведен
не їх порівняяння з одерж
жаними нам
ми раніше реезультатами для атомарно-ччистих і вкри
итих моношаарами водню
ю (H)/дейтер
рію (D) повеерхнях W(0111), Mo(011)) [2, 3].
Покказано, що трансформац
т
ція поверхнневої електронної струк
ктури моноккристалічни
их поверхонь W і Mo, яка спричинена
с
адсорбцією
ю моношару
у Н(D), приззводить до ззростання дзеркальд
ності пооверхневогоо розсіюванн
ня електроннів провідно
ості. Ефект завдячує
з
блоокуванню переходів
п
між повверхневими і об’ємними
и електроннними станам
ми, які можл
ливі при пооверхневому
у розсіюванні.

Рис. 1. ЗЗміна попереечного магніітоопору моннокристалічної пластини W(001)
W
при зб
більшенні суубмононого дейтеріію на її
шарової концентраціії адсорбован
орій електроннів проповерхні. Вставка: сххема траєкто
узному поверрхневовідності при дзеркалльному і дифу
му розсіюванні (Т ≈ 5 К) [1].

Рисс. 2. Одержан
ні методом Т
ТФЕГ Ферміі-контури
електронних сттанів атомаарно-чистої поверхні
W(0
001)-(√2×√2)R45° (суцілььні лінії) і поверхні,
п
вкр
ритої моношааром дейтерію
ю W(001)-2D
D, а також
про
оєкція поверх
хні Фермі W на площи
ину (001)
(обл
ласті із залив
вкою) [1].

Наддвисоковакууумний низьькотемператтурний експ
перимент пр
роводився м
методами, що
щ базуються н
на гальваном
магнітних розмірних
р
яявищах — поперечном
п
му магнетооопорі та стаатичному
скін-ефеекті [4]. Обч
числення ел
лектронної сструктури атомарно-чи
а
истої і модиф
фікованої дейтерієм
поверхн
ні W(001) ви
иконані мето
одом ТФЕГ (рис. 2).
1.
2.
3.
4.

S.V. Sologub, I.V
V. Bordeniuk, R.H.
R Amirov,, N.V. Petrovaa, and I.N. Yaakovkin, Surf.f Sci., 685, Jully 2019: 3
(2019).
a S.V. Solog
gub, Phys. Revv. B, 71, No. 19:
1 193401 (2
2005).
O.A.. Panchenko and
O.A.. Panchenko, S.V.
S Sologub,, and I.V. Borrdeniuk, Surf. Sci., 605, No. 13: 1287 (20011).
O.A.. Panchenko, P.P.
P Lutsishin
n, and S.V. So logub, Progr. Surf. Sci., 69, No. 6–7: 1933 (2002).
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Цель даанной работты изучениее магнитнойй динамики образцов ферромагнит
ф
тных материалов. В
данных образцах нааблюдаются магнитные свойства и структура
с
наа микроскоппическом уровне при
измерен
ниях ЭПР (Э
Электронно--Парамагниттного Резон
нанса) спектроскопии с высокой раазрешающей споособностью и чувствитеельностью уустановки. Магнитная
М
сттруктура феерромагнети
иков изучена при
и эксперимеентальных ЭПР
Э измеренниях параметтров образцаа Fe при тем
мпературе 30
00 К [1].
Поллученные реезультаты пр
родемонстриировали хор
рошее соотв
ветствие теооретической
й модели
для спекктров ЭПР. Экспериментальные иззмерения бы
ыли выполн
нены на спеектрометре Radiopan
R
2547 SE
E/X, оборудованном резонаторо
ом вида
RCX660A
A, электромаагнитом ER
R 2505 и бло
оком высоких часстот MS212
2 с частотойй 9,3 ГГц. Для выполненияя ЭПР измер
рений исполльзовались стеклянные проби
ирки.
Зависсимость инттенсивностии поглощен
ния ЭПР
спектра для
д образцо
ов Fe привеедены на Рис.
Р
Эти
спектры показываю
ют набор сспектроскоп
пических
характери
истик для Fe образца пр
при различны
ых условиях. Наб
бор получен
нных спектрров высокогго разрешения об
брабатываеттся при поомощи пакеета программ OrriginPro и MatLab,
M
инттегрируется и фитируется в соответстви
с
и с Лоренцеевой модельью.
Соотвветствующи
ие параметрры обрабаттываются
для каждого спектраа данных оббразцов. Фо
орма лио
Fe для
д парамет-- нии, полу
Рис. Спеектры ЭПР образцов
ученная на ЭПР-спектррометре, бы
ыла соотров ампллитуды коэфф
фициента уси
иления.
ветствующ
щей, а шири
ина линии и центр лин
нии оставались ко
онстантами для
д образцаа Fe. Качесттво измерений, п
процедур об
бработки и фиттинга тееоретическо
ой моделью подтвержддены значениями величины Adj. R-Squaare (Скоррек
ктированны
ый Квадрат R)
R равной 0,,99 для кажддого из обраазцов.
Былло показано соответстви
ие теоретичческой модеели магнитн
ных свойствв образцов Fe
F в широком ддиапазоне эксперимент
э
тальных услловий. Для эксперимен
нтальных даанных, зави
исимость
интенси
ивности лин
нии ЭПР нааходиться в хорошем соответствии
с
и с теоретиическими мо
оделями.
Такие ххарактеристи
ики для обр
разцов Fe ккак ширинаа линии, центр линии, форма лин
нии ЭПР
остаютсся постоянны
ыми. В то время
в
как вы
ысота линии
и, площадь под
п кривой демонстрир
руют линейный рост с вели
ичиной (Receeiver Gain) аамплитуды коэффициен
к
нта усилениия.
1. U. Kaufmann, Phyysical Review B: Solid Statee, 14, No. 5: (1976).
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Nowadaays the intereest in the creeation of neew kind of composite
c
naanomaterials is closely connected
c
with theiir practical application
a
fo
or technical aand biologiccal aims. So, the superparramagnetic magnetite
m
particless doped withh precious metals, includding platinum
m, may be ussed as a pow
werful agent for diagnostic annd anticanceer therapy [1]. Compositee nanopowders Fe3O4&P
Pt were obtaained on the St3 electrode surrface under the
t rotation–
–corrosion diispergation conditions
c
in
n the range oof c(Pt) from
m 0.5 to 5
mg/dm3.
The aim of the present
p
work was to studyy magnetizattion dynamiccs and surfacee magnetic properties
p
of the ass-prepared saamples. It has been obserrved magnetiic structure of
o the samplees on the miccroscopic
level witth high resollution and seensitivity of E
EPR (Electron Parramagnetic Resonance)
R
Spectroscopyy [2]. The
emphasis was made on the strucctures obtainned via the
EPR speectroscopy daata.
Gennerally, the obtained results
r
show
wed good
agreemeent with the theoretical
t
model.
m
The E
EPR experimental m
measuremennts were mad
de by using ccommercial
Radiopaan 2547 SE//X spectrom
meter equippped by TE
resonantt cavity. Liquid nitrogen
n cryostat unnit for temperature dependencee measuremen
nts and invesstigation in
the rangge of 77–3000 K is also imbedded innto experimental E
EPR spectrooscopy [3]. For
F EPR speectroscopic
measurements sealedd glass tubes were emplooyed.
The intensity deppendences of EPR absorpption spectra of thhe samples are
a shown for
fo a set of aattenuation
amplituddes (Fig.). Thhese spectra provide speecific spectroscopicc characterisstics for Pt samples unnder varied
a
conditionns [4]. Proceessed set was high qualitty integrat- Fig. EPR inntensity depeendences of absorption
spectra of th
he Fe3O4&Ptt samples forr a set of
ed and fi
fit by theoretiical model. Correspondin
C
ng parameattenuation amplitudes.
a
ters of tthe fit were obtained an
nd analyzedd for every
spectrum
m for each sample.
s
The shape of thhe line was
relevant and the widdth and centeer of the linee remained co
onstant for each
e
set of saamples. The intensity
and the area under the
t curve dem
monstrate linnear growth for each Pt 0.5–Pt 5 sam
mples. The quality
q
of
the meassurements, procedures,
p
in
nterpolation and fit by th
heoretical mo
odel are provved by the value Adj.
R-Squarre that equalss to 0.99 for a set of the ssamples.
It waas shown thee consistencee of the theorretical modell with respecct to the magn
gnetite particlles doped
with Pt tthat were forrmed in the wide
w range oof platinum concentration
n. The intensiity dependen
nce of the
EPR expperimental daata is in the perfect agreeement with the
t theoreticaal model. Suuch characterristics for
Pt-bearinng samples as
a width, cen
nter and the shape of thee EPR lines remained coonstant. The height of
the line aand the area under the cu
urve demonsttrate linear growth
g
with attenuation
a
aamplitude.
1.
2.
3.
4.

A. Fiiguerola, A. Fiore,
F
T. Pelleg
grino et al., Th
The 5th Intern. Congr. of Na
anoBioCleanTTech (2008).
M. F
Farle, Rep. Proog. Phys., 61: 755 (1998).
Spekktrometer EPR
R SE/X 2547, Manual, Radiiopan (2016).
P.J. A
Alonso, J. Phyys. Chem. Sollids, 52, No. 8 : 975 (1991).
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Вплив аеросилу на молекулярні аґреґати родамінових барвників
у поліуретанах різної полярності
Т.В. Безродна1, О.І. Антоненко2, Л.Ф. Косянчук2, О.О. Бровко2, А.М. Негрійко1,
Г.В. Клішевич1, В.І. Безродний1
1
Інститут фізики НАН України, Київ, Україна
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Київ, Україна
tomaalone@yahoo.com

2

Фізичні властивості органічних барвників у поєднанні з оптичними характеристиками прозорих полімерних матеріалів на основі поліуретанів обумовлюють можливість створення гетерогенних композитів з перспективою їх використання в якості ефективних елементів для твердотільних лазерів.
Поліуретани, маючи хорошу хімічну спорідненість з барвниками, являють собою один із
небагатьох класів полімерів, властивостями яких можна керувати в широких межах, змінюючи
співвідношення вихідних сполук, використовуючи ізоціанатну та гідроксилвмісну компоненти
різної структури, а також застосовуючи різні методики затвердіння [1]. При введенні неорганічних наночастинок вони здатні утворювати різноманітні гібридні нанокомпозити із цілеспрямовано зміненими фізичними властивостями.
Катіонні родамінові барвники Родамін 6Ж і Родамін Б, які характеризуються високим квантовим виходом флуоресценції і значними коефіцієнтами екстинкції, були детально досліджені у
світовій літературі у зв’язку із їх практичним застосуванням в якості активного компонента лазерів на барвниках та фотолюмінесцентних зондах у гетерогенних середовищах. Від мікрооточення
і агрегатного стану барвників значною мірою залежать їх фотофізичні і фотохімічні властивості.
Молекули родамінів схильні до формування асоціатів, насамперед, димерів, за рахунок утворення
водневих зв’язків між аміно- та карбоксильними групами, які присутні в структурі барвників [2].
Використовуючи методи оптичної спектроскопії, в роботі було досліджено вплив наночастинок діоксиду кремнію на ступінь агрегації родамінових барвників у поліуретанових матрицях
різної полярності. Комбінуючи ізоціанатні і гідроксилвмісні компоненти, ми мали можливість
варіювати значення діелектричної проникності (головний фактор полярності) полімерного середовища в межах від 4,1 до 11,2 [3]. Було встановлено, що зростання полярності матриці призводить до зменшення кількості асоціатів молекул барвників. Збільшення процентного вмісту
аеросилу корелює з процесом дисоціації димерів на мономери і проявляється в меншій мірі у
випадку полімерів з високою полярністю.
В роботі проведено аналіз спектрів поглинання і люмінесценції родамінових барвників у різних поліуретанах, допованих аеросилом.
1.
2.
3.

В.І. Безродний, А.М. Негрійко, Л.Ф. Косянчук, Доп. НАН України, 9: 61 (2016).
А.Н. Теренин, Фотоника молекул красителей (Ленинград: Наука: 1967).
Л.Ф. Косянчук, М.С. Стратилат, Н.В. Козак, Т.В. Безродна, Полім. Журн., 37, №4: 354 (2015).
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Отримання та властивості моношарових ансамблів
розгалужених наночастинок золота
Т.Г. Бейник1, Н.А. Матвєєвська1, В.О. Юхимчук2, О.М. Грещук2
1

Інститут монокристалів НАН України, Харків, Україна
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2

В останні десятиліття розгалужені наночастинки (НЧ) золота знаходять широке застосування у
різних галузях. Зокрема, однією із галузей їх застосування є поверхнево-підсилена раманівська
спектроскопія (SERS) [1, 2]. Оскільки використання колоїдних розчинів НЧ в якості SERS підкладок обмежено за рахунок їх аґреґативної нестійкості, все більша увага приділяється створенню стабільних ансамблів НЧ на твердих підкладках. Основними вимогами, що
пред’являються до таких матеріалів, є: монодисперсність НЧ з можливістю контролю їх розміру і морфології; однорідність розподілу НЧ по поверхні підкладки; ізольованість НЧ, нечутливість до впливу навколишнього середовища [2]. На сьогоднішній день основними невирішеними питаннями при створенні нових матеріалів на основі НЧ золота є неоднорідний розподіл і
агломерація НЧ на поверхні підкладки, тому розробка методів отримання ансамблів ізольованих розгалужених НЧ золота з їх рівномірним розподілом по поверхні підкладки є актуальною
задачею.
Методом темплатного синтезу безпосередньо на поверхні модифікованої скляної підкладки
вирощені ансамблі розгалужених НЧ золота із контрольованими геометричними параметрами
(середній розмір у діапазоні 50–90 нм і дисперсією за розмірами ≤ 25%, кількість відгалужень 7–
12 з довжиною 10–29 нм) з різним ступенем заповнення поверхні підкладки (до 80%). Дослідження профілю поверхні методом атомно-силової мікроскопії показало, що НЧ формують моношар,
при ступеню заповнення ≤ 25% НЧ в ансамблі є ізольованими. Показано, що в спектрах поглинання ансамблів НЧ з середнім розміром 80 нм спостерігається дві смуги, що відповідають подовжньому (900–1010 нм) і поперечному (580–620 нм) плазмонному резонансу. Дослідження SERS
спектрів тестових молекул барвника кристалічний фіолетовий, осаджених на підкладки з моношарових ансамблів НЧ золота з середнім розміром 80 нм і ступенем заповнення поверхні підкладки 25%, показали, що коефіцієнт підсилення досліджуваних молекул барвника складає EF = 106,
що зумовлено ізольованістю НЧ в моношаровому ансамблі. Дослідження SERS спектрів тестових
молекул в різних точках підкладки показало, що інтенсивність ліній відрізняється не більше ніж
на 10%, що свідчить про високу однорідність розподілу НЧ в ансамблі.
1.
2.

P. Ndokoye et al., Colloid Interface Sci., 462: 341 (2016).
D.Cialla et al., Anal. Bioanal. Chem., 403: 27 (2012).
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Магнітна анізотропія леґованих нітридів літію Li3N
В.М. Антонов, Л.В. Бекеньов
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ, Україна
lion@imp.kiev.ua

Одними з кандидатів для створення магнітно-твердих нанокомпозитів та постійних магнітів без
рідкісноземельних елементів є системи на основі нітриду літію Li3N.
Ми представляємо результати наших теоретичних досліджень електронної структури та магнітної кристалічної анізотропії легованих нітридів літію Li2(Li1−xMx)N (M = Cr, Mn, Fe, Co, Ni),
що одержані на основі ab initio розрахунків в рамках теорії функціоналу густини повністю релятивістським спін-поляризованим лінійним методом МТ-орбіталей. Енергія магнітної кристалічної анізотропії (ЕМКА) накладає верхню межу на коерцитивність магнітної системи і, отже,
має велике значення для розробки магнітних матеріалів.
Виявлено, що сполуки Li2(Li1−xFex)N з x = 0,08 і 0,17 мають величезні значення EМКА, які
відповідно дорівнюють -32,2 меВ/комірку та −29,2 меВ/комірку. EМКА досить швидко зменшується зі збільшенням вмісту заліза та для x = 0,5 стає відносно малою, а саме −8,3
меВ/комірку. Сполука Li2(Li1−xFex)N в досить широкому інтервалі концентрацій атомів Fe характеризується великими ЕМКА та анізотропією орбітального магнітного моменту, що пов’язано
з її унікальною електронною структурою. У випадку M || c стани Fe e2g розщеплюються спінорбітальною взаємодією та утворюють стани з m = –2 та m = +2. Зона, що утворена станом з
m = –2, практично заповнена, а зона, що утворена станом з m = 2, є практично вільною. Це призводить до великого значення орбітального магнітного моменту Ml, який у даному випадку є
майже непригніченим. Така ситуація трапляється нечасто, тому що зазвичай в 3d металах кристалічне поле повністю або в значній мірі пригнічує орбітальний магнітний момент вільного
іона. У випадку ж M ⊥ c орбітальний магнітний момент Ml пригнічується майже повністю.
Встановлено, що значення ЕМКА для сполук Li2(Li1−xMx)N (M = Cr, Mn, Co, Ni) є принаймні на
порядок меншими, ніж для Li2(Li1−xFex)N (хоча й достатньо великими з точки зору вимог постійного
магнетизму). Це визначається особливостями електронної структури цих сполук, через які, зокрема,
орбітальні магнітні моменти в них, на відміну від сполуки Li2(Li1−xFex)N, є незначними.
Показано, що ЕМКА в Li2(Li1−xMx)N при електронному допуванні демонструє нетривіальний сильно флуктуючий характер. Так, в сполуках з Cr і Mn напрямок легкого намагнічування
лежить в площині ab, а в Li2(Li1−xFex)N — уздовж вісі c, при цьому значення ЕМКА є дуже великим. Сполуки з Co виявляють відносно значну магніту анізотропію в площині, а сполуки з Ni
вже невелику одновісну магнітну анізотропію. Така незвичайна залежність супроводжується
також відповідною анізотропією орбітального магнітного моменту.
Виявлено, що однією з незвичайних властивостей систем Li2(Li1−xMx)N (M = Cr, Mn, Fe, Co,
Ni) є майже повне придушення релятивістських ефектів і орбітальних магнітних моментів для
«in-plane» орієнтації намагніченості, що призводить до того, що ЕМКА в цих системах близька
до магнітної анізотропії однієї спін-орбітальної взаємодії.
Теоретично передбачено, що сполука Li2(Li1−xFex)N може бути прикладом системи, в якій
внаслідок зміни напрямку намагніченості відбувається перехід «метал–діелектрик». Цей ефект
є досить незвичайним, і було б бажано перевірити його експериментально.
З точки зору можливих застосувань дуже бажано збільшити температуру Кюрі систем
Li2(Li1−xFex)N без втрати високої магнітної анізотропії. Перспективним виглядає нанокомпозит
Li2(Li1−xFex)N з магнітом’якою фазою, що має велику температуру Кюрі (на кшталт FeCo).
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Сучаснаа керамічна технологія вакуумногоо реакційно
ого спікання
я в твердій фазі дозвол
ляє отримувати прозору керраміку на осснові Y3Al5O 12 (YAG), активовану рідкоземелльними іонаами Nd3+,
Yb3+ тощ
що, з оптичн
ною якістю, достатньою
ю для лазер
рних застосу
увань [1]. Длля досягнен
ння необхідної ббезпористої мікрострук
ктури керам
міки зазвичаай застосов
вують гетерровалентні домішки,
д
Si4+, що інттенсифікуютть дифузійнну рухливістть шляхом формування
такі як S
ф
я зарядокомпенсувальних ан
ніонних ваккансій [2]. В той же часс, іони Si4+ сприяють збільшенню розмірів кр
ристалічних зереен, що можее призводитти до уповілльнення процесу видалеення залишккових пор і негативно впли
ивати на опттичні власти
ивості керам
міки. Двовал
лентні доміш
шки, такі якк Mg2+, є пер
рспективними ддля контроллю розміру зерен
з
у керааміці завдякки властиво
ості інгібуваати процеси
и рекристалізаціїї [3]. З іншоого боку, тееоретично ппередбаченее [4] утворен
ння точковиих дефектів решітки
YAG вн
наслідок зам
міщення каатіонних поозицій гетер
ровалентним
ми іонами, може призввести до
деградац
ції оптичнихх та люмінеесцентних хаарактеристи
ик виготовлееної керамікки [5].

Рис. Мікростр
руктура керам
міки YAG, до
опованої 0–0,,15 ваг.% MggO.

Дану роботу присвячено
п
дослідженнню особливостей Mg2++ функціонаальної доміш
шки для
отриман
ння прозороої кераміки на основі Y
YAG. Досліджено фазо
овий склад,, мікроструктуру та
оптичні властивостті кераміки YAG, леговваної 0–0,15
5 ваг.% MgO. Встановл
влено, що межа роз2+
+
чинностті іонів Mg у кристаліічній решітцці YAG знааходиться в межах 0,066–0,1 ваг.% домішки
MgO. М
Механізм інккорпорації іо
онів Mg2+ в керамічній матриці YA
AG був визнначений шляяхом порівнянняя даних РФ
ФА та обчисл
лень з перш
ших принцип
пів — визнаачено, що в межах розч
чинності
іони Mgg2+ іони замііщують катііонні позицції алюмінію
ю Al3+. Оптимальний діаапазон конц
центрації
MgO, щ
що забезпечуує отриманняя прозорої ккераміки YA
AG, визначено як 0,03–00,06 ваг.%.
Робоота виконан
на за підтр
римки Цільоової комплеексної прогграми фунддаментальни
их досліджень Н
НАН Україн
ни «Фундам
ментальні прроблеми ствворення нових наноматееріалів і нан
нотехнологій».
1.
2.
3.
4.
5.

A. Ikkesue and T. Kinoshita,
K
J. Am.
A Ceram. Sooc., 78, No. 4:: 1033 (1995).
A. M
Maître et. al, J. Am. Ceram. Soc., 91, No. 2: 406 (2008)).
Y. L
Li et al, Journaal of Alloys an
nd Compoundss, 502: 225 (2010).
J Phys.: Cond
dens. Matter, 112: 2953 (200
00).
Maija M Kuklja, J.
Gaume et. al., J.
J Appl. Phys., 111: 0931044-1 (2012).
R. G
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Вуглецееві матеріали
и (ВМ) шир
роко застосоовуються в різних
р
галуззях, таких якк адсорбція, каталіз,
біохіміяя, медицина,, електрохім
мія тощо. Одднак, на хім
мічні, адсорб
бційні та катталітичні вл
ластивості ВМ ввирішальний
й вплив маєє будова повверхневого шару, яку можна
м
зміню
ювати напр
равленою
функціооналізацією.. Передбачеення властиввостей, конттроль кінцевої хімічноїї структури
и та заданої конц
центрації пррищеплених
х груп можнна досягти одно
о
стадій
йними (прям
мими) метод
дами модифікуввання. Ці ж методи забезпечують ввисоку терм
мічну та гід
дролітичну сстійкість пр
рищеплених груп
п. Одним із таких селек
ктивних меттодів є реакц
ція Дільса–А
Альдера (Д––А).
Реаккція Д-А прроходить між
м дієном і ненасичен
ною сполук
кою з активвованим по
одвійним
зв’язком
м (дієнофілоом). ВМ наа краях граф
фенових шаарів мають активні ценнтри: функц
ціональні
кисневм
місні групи акцепторної
а
ї природи таа подвійні С=С
С зв’язки
и, тому можууть реагуватти в реакції Д-А
А як у вигляяді дієнів, таак і дієнофіллів. У даній
й роботі про
оводили моддифікуванняя активованого вугілля СКН
С
дієнам
ми: 1,3-цикклогексадієн
н, циклопен
нтадієн та дієнофілам
ми: 1,4бензохін
нон, малеїновий ангідр
рид, малеіміід. Модифіккування про
оводили барротермальни
им методом (БТ
ТМ) при різних температурах (1000–250°С). Си
интезовані зразки дослліджували методами
м
адсорбц
ції N2, ТГ/ДТ
ТГ, ТПДМС
С та титруванння методом
м Бьома.

Рис. Схема
С
модиф
фікування повверхневого шару
ш
ВМ 1,3-циклогексадіієном.

Покказано, що коонцентраціяя прищепленних груп на поверхні СК
КН, внасліддок проведен
ння реакції Д–А,, становить до 1,5 ммол
ль/г. Фізичн о сорбованіі форми та гідролітичноо нестабільн
ні центри
були видалені попеереднім ваку
уумуванням
м та/або луж
жною обробк
кою зразків . За даними
и ТГ/ДТГ
показано, що функц
ціоналізація СКН за доппомогою реаакції Д–А пр
риводить доо утворення двох форми хем
мосорбованоого реагенту
у (рис.). Макксимальна концентраці
к
ія першої ф
форми (І) досягає 1,3
ммоль/гг, а температтура розклад
дання становвить від 200
0 до 500°С. Також
Т
з’ясоввано, що дру
уга хемосорбоваана форма (ІІІ) десорбуєтться при тем
мпературах вищих
в
за 350
0–400°С, а їїї вміст зросттає зі збільшенняям температтури синтезу
у. Такі висоокі температтури деструк
кції функціоональних гр
руп доводять утвворення самее хемосорбо
ованих форм
м на поверхн
ні модифіков
ваного активвованого вуггілля.
Мехханізми десттрукції повеерхневого ш
шару СКН, модифікован
м
ного в реаккції Дільса–А
Альдера,
ування
відб
вивчався методом ТПДМС.
Т
До
оведено, щоо в результааті модифік
бувається хеемосорбція реаггентів Д–А.. Показано, що у випаадку модиф
фікування СКН 1,3-цикклогексадієн
ном, 1,4бензохін
ноном і маллеїновим ан
нгідридом н а поверхні, окрім переебігу реакціїї Д–А, відб
бувається
частковее відновлення реагентівв і хемосорббція їхніх відновлених форм
ф
(рис., ІІ).
Таки
им чином, реакція
р
Ділььса–Альдераа є ефективн
ним і селективним метоодом модифікування
ВМ з меетою одержаання різном
манітних фуннкціональни
их матеріаліів.
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Strructure an
nd morph
hology of carbon-sttabilized Cu/C, Coo/C and Ni/C
N
nanocomposites synthesizzed by meechanocheemical treeatment
M. Gaalaburda1, E.
E Kovalska2, B.T. Hogaan2, A. Baldy
ycheva2, A. Nikolenko3, G.I. Dovbeeshko4,
1
1
O.I. Oran ska , V.M. Bogatyrov
B
2

1
O Chuiko Institute of Surfacce Chemistry, N.A.S.
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of Ukrain
ne, Kyiv, Ukrain
ine
Depaartment of Engin
neering and Ceentre for Graphene Science, Co
ollege of Enginneering,
Maathematics and Physical Sciencces, University of Exeter, ExetterUnited Kingddom
3
Institute off Semiconductorr Physics, N.A.S
S. of Ukraine, Kyiv,
K
Ukraine
4
Insttitute of Physicss, N.A.S. of Ukrraine, Kyiv, Ukrraine
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Metal/caarbon nanocoomposites haave been inteensively stud
died from thee viewpointss of both fun
ndamental
research and practicaal implemen
ntation due too their uniqu
ue properties and wide raange of appliication in
various fields, includding biomed
dical, ecologiical, and praactical. The presented
p
w
work is devotted to the
synthesiss and study of
o the structu
ural propertiies of novel functional
f
Cu-, Co- and N
Ni-containin
ng carbon
composiites with highh metal conteent (> 80 wt..%) and prolonged resistaance to oxidaation.
Cu/C
C, Ni/C and Co/C nanoco
omposites w
were synthesized using a two-step
t
metthod includin
ng mechanochem
mical treatmeent of polyetthylene glycool and acetattes of coppeer, nickel andd cobalt, folllowed by
pyrolysiss of the mixtures
m
in an
a argon
flow at 700 °C. Thhe molar ratiio of the
metal accetate and thee macromoleecule unit
of polyeethylene glyycol for all samples
was 1:4.
The as-prepared materials
m
hav
ve a coreshell struucture with average
a
sizes of metal
nanocrysstallites of 500, 18, and 20
0 nm, and
carbon coontents of 5.66, 15.2, and 17
7.2 wt.%,
in Cu/C, Ni/C and Coo/C, respectiv
vely. Raman anaalysis demoonstrated thaat carbon F
Fig. SEM (a) and
a TEM (b) images of thee Cu/C nanoco
omposite,
layer
consisted
of
sp2-hy
ybridized ddemonstrating metal nanopparticles of 220–80 nm in diameter
with crystallinee graphitic sheells with thickkness of 10–15
5 nm.
nanograpphite stacks with a low degree
d
of w
crystallinne order. Furthermore,
F
it was
shown thhat nickel nannoparticles, in
n comparisonn to cobalt an
nd copper, pro
omotes the foormation of a more ordered sp2 carbon struccture. Enhanced formatioon of the ordeered nanograp
phite phase leeading to high
her thickness of caarbon shell arround the meetal nanopartiicles, thereforre, appears to be the reasonn for the increeased carbon conttent in the com
mposites obtaained particullarly using Ni
N and Co. The compositess show good resistance
r
towards oxygen from
m air and moissture impact oover time duee to the presence of the car
arbon shell an
nd the surface oxidde layer of thee metal nanop
particles.
The proposed method of mecchanochemiccal treatmentt with subseq
quent pyrolyssis allows on
ne to synthesize a wide-range of compositiions, sizes, annd morpholo
ogies of metal-carbon nannocompositess, to regulate theirr structure, and
a to expan
nd the scopee of such maaterials. By controlling
c
tthe size and shape of
nanostruuctures, by chhanging the amount
a
of thee metal-conttaining phasee and polymeer, it is possib
ble to impart new
w properties to
t the materiials, which ssharply distin
nguish them from ordinar
ary compositiions. The
preparedd metal-carboon nanocomp
posites are ppromising fo
or use in the fabrication oof electronicc, electrochemicaal, and sensorr devices as alternative
a
seensor materiaal for temperaature and preessure sensing, as well
as catalyysts.
Ack
knowledgement: M.V.G.. gratefully aacknowledgees the supporrt of this ressearch by thee International Viisegrad Fundd (Scholarshiip No. 519100536).
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Вплив фазового нагартування на формування системи дефектів
кристалічної будови в системі Fe–Mn–Si
В.Ю. Данільченко, В.Й. Бондар, Є.М. Дзевін
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ, Україна
danila@imp.kiev.ua

Рентгенівським методом на моно- і полікристалічних зразках досліджено закономірності формування і накопичення хаотичних дефектів пакування (ХДП) та низькокутових субмеж фрагментів в мартенситній і ревертованій аустенітній фазах сплав Г18С2 (17,5 мас.% Mn, 2 мас.%
Si, решта — залізо) в результаті циклічних ГЦК ↔ ГЩП (γ ↔ ε) мартенситних перетворень.
В результаті багаторазових γ ↔ ε перетворень виникали і накопичувалися ХДП в γ- та εфазах до концентрації 0,02 і 0,032 відповідно в площинах (111)γ і (001)ε. Кут дезорієнтації кристалічної ґратки γ- та ε-фаз, виміряний на монокристалічних зразках, збільшувався при підвищенні ступеню фазового нагартування до величини 9–10° і не досягав значення, характерного
для висококутових меж.
Термічна стабільність накопичених ХДП і дезорієнтації кристалічної ґратки фазових складових відрізнялася. В температурному інтервалі зворотного мартенситного ε–γ-перетворення
(300–400°С) концентрація ХДП зменшувалася зі зменшенням кількості ε-мартенситу, і ХДП
повністю відпалювалися до кінця зворотного перетворення. При цьому ступінь дезорієнтації
кристалічної ґратки практично не змінювався.
Дефекти кристалічної будови, сформовані в результаті фазового нагартування сплаву
Г18С2, здатні суттєво впливати на його структурочутливі властивості.
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Аномальна дифузія у наноструктурних матеріалах
на основі цеоліту ZSM-5 та оксиду алюмінію
О.О. Жох, А.І. Трипольський, П.Є. Стрижак
Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України, Київ, Україна
al.zhokh@gmail.com

Кінетику процесів масопереносу у пористих матеріалах зазвичай описують на підставі другого
закону дифузії Фіка. В той же час у нанопористих системах інколи має місце аномальна дифузія, яка не описується законами дифузії Фіка. Такий аномальний транспорт характеризується
нелінійністю середньоквадратичного зсуву частинок в часі, а також не ґауссівською функцією
розподілу густини імовірності [1]. Причини виникнення аномальної дифузії наразі залишаються нез’ясованими. Зокрема в літературі розглядають процеси зворотної адсорбції дифузату на
поверхні твердого тіла та геометричні обмеження для руху частинок дифузату у нанорозмірних
порах як підстави для відхилення режиму дифузії від звичайного фіківського [2].
Для виявлення закономірностей та причин виникнення аномальної дифузії було синтезовано наноструктурні матеріали на основі цеоліту ZSM-5 та оксиду алюмінію. Одержані матеріали
характеризуються наявністю мікропор з розміром 0,56 нм, які відповідають цеолітній складовій, та мезопор із середнім розміром 3–7,5 нм, які відносяться до аморфної фази оксиду алюмінію. Середній розмір мезопор варіювали під час синтезу оксиду алюмінію методом співосадження шляхом додавання органічних пороутворювачів із різним розміром частинок. Використання неоднакового співвідношення цеоліту до оксиду алюмінію дозволило одержати наноструктурні матеріали з різною хімічною природою.
Аналіз процесів масопереносу різних органічних молекул у зерні синтезованих матеріалів з
використанням методу дифузійної комірки [3] засвідчив, що режим дифузії (аномальний чи
звичайний) є індивідуальною характеристикою для пари дифузат–тверде тіло. Процеси аномального масопереносу можуть бути кількісно та якісно описані рівнянням дифузії з дробовою
похідною за часом. Швидкість аномальної дифузії визначається значенням дробової розмірності та може бути як меншою порівняно зі звичайною дифузією (субдифузія), так і більшою (супердифузія). Зі збільшенням вмісту цеоліту в матеріалі режим дифузії змінюється із субдифузійного до супердифузійного, проте після досягнення 50% вмісту цеоліту режим дифузії практично не змінюється. 2,5-кратне збільшення середнього розміру мезопор за одного і того самого складу наноструктурного матеріалу не призводить до зміни значення дробової розмірності,
тобто режим дифузії в нанорозмірних системах не залежить від пористої будови твердого тіла.
На підставі аналізу поверхневої фрактальної розмірності для синтезованих систем виявлено, що
зі зменшенням фрактальної розмірності значення дробової розмірності зростає, однак після
досягнення 50% вмісту цеоліту не спостерігається строгої залежності дробової розмірності від
фрактальної. Встановлено, що дифузати з вищою енергією адсорбції на поверхні матеріалу характеризуються аномальним масоперенесенням у твердому тілі, в той час як транспорт дифузатів з нижчою енергією адсорбції описується другим законом дифузії Фіка. Оскільки сильні адсорбційні центри знаходяться у мікропорах цеоліту ZSM-5, то можливість проникати до мікропор цеоліту, зокрема, за рахунок того, що кінетичний діаметр молекули дифузату є меншим за
розмір мікропори, є ключовим фактором виникнення аномальної дифузії у наноструктурних
матеріалах. Таким чином отримані результати можуть бути використані для синтезу пористих
систем із заданими транспортними властивостями.
1.
2.
3.

R. Metzler and J. Klafter, Phys. Rep., 339: 1 (2000).
J. Karger and D. Ruthven, New J. Chem., 40, No. 5: 4027 (2016).
A. A. Zhokh, A. I. Trypolskyi, and P. E. Strizhak, Int. J. of Chem. Reac. Eng., 17, No. 5: 1 (2019).
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Вплив розмірного фактора на температурну залежність
фізичних характеристик керамічних матеріалів
Д.А. Закарян, А.В. Хачатрян
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ, Україна
zakarian.d.a@gmail.com

Розроблено методи для оцінки енергії зовнішніх поверхонь нанооб’єктів. Для наноматеріалів у
вигляді нанопластин з товщиною d отримані середні значення енергії електрон-іонної системи
U p = U 0 (1 − K p d −1 ) , де U0 — енергія електрон-іонної системи елементарної ґратки об’ємного
кристалу, значення коефіцієнта Kp залежить від геометричної форми нанооб’єктів і параметрів
кристалічної ґратки. З огляду на те, що лінійний модуль пружності визначається через другі похідні енергії електрон-іонної системи, маємо [1]:
Ed = E0 (1 − K p d −1 ) ;

(1)

тут E0 — модуль пружності об’ємного матеріалу при Т = 0 К. Для нанопластини з алмазоподібною
структурою Kp =с/3, де с = √3a (a — параметр кубічної ґратки), для наночастинок з ГЦКструктурою Kp = с/2, для ГЩП-ґраток Kp с/2 (тут с — параметр гексагональної ґратки). Для нанопластини LaB6, яка має кубічну структуру, Kp= a/12, а для MeB2 з гексагональною ґраткою
Kp= 0,162c.
Отримана формула (1) дає можливість оцінити модуль пружності нанорозмірних кристалів
при відомих значеннях модулів пружності об’ємних матеріалів.
Друга частина завдання — дослідження залежності модулів пружності наноматеріалів від
температури. Залежність відносних значень модулів пружності від температури для всіх досліджуваних матеріалів можна представити у вигляді [2]:
E

(T

) / E

0

=
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0 , 2

⋅ T

/ T

max

−
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E (T ) / E0 =1 − 0, 2T / Tmax − 0, 25 (T / Tmax ) ;
2

Тmax — температура плавлення об’ємного матеріалу. Для наночастинки, з розміром d, модулі
пружності визначаються зі співвідношення: Ed (Ti ) = E (Ti )  1 − ( K p d −1 )  .
T =Ti 

Коефіцієнт Kp лінійно залежить від параметрів кристалічної ґратки (а; с), і якщо вважати, що
наночастинка розширюється при підвищенні температури однорідно, то ( K p / d )
= (Kp / d )
T =T
T =0
1

. Звідси випливає, що температурну залежність модуля пружності наночастинок можна оцінити
по співвідношенню:

(

Ed (T ) = E0 (1 − K х d −1 ) 1 − 0, 2T / Tmax − 0, 25 (T / Tmax )

2

),

(2)

за умови, що 0 ≤ Т≤ (Td)max, де (Td )max — температура плавлення наночастинки з лінійним розміром d, яка має вигляд (Td )max = Tmax (1 − 1, 26cd −1 ) .
Отримано аналітичну формулу (2) для оцінки температурної залежності модуля Юнґа наночастинки через значення модуля пружності об’ємного матеріалу і його температури плавлення.
1.
2.

Д.А. Закарян, В.В. Картузов, Доп. НАНУ, 2: 101 (2008).
D. Zakarian, A. Khachatrian, and S. Firstov, Metal Powder Report, 74, Iss. 4: 204 (2019);
https://doi.org/10.1016/j.mprp.2018.12.079.
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Electrical ttransportt propertiies
of nanocryst
n
talline nicckel-substtituted lith
hium ferrrites
L.S. Kayk
kan1, J.S Ma
azurenko2
1

Vasyl Stefanyk Precarpathian
V
P
National Univeersity, Ivano-Frrankivsk, Ukrain
ine
2
Ivano-Frankiivsk National M
Medical Universsity, Ivano-Fran
nkivsk, Ukrainee
larysaa.kaykan@gmaail.com

Nickel-ssubstituted litthium nanofferrites with chemical forrmula Li0.5−00.5 x Ni x Fe2.5−0..5 x O4 ( 0.0 ≤ x ≤ 1.0 ) werre synthesizeed by
the sol-ggel auto-com
mbustion meethod. By X
X-ray diffracction
analysis,, it was founnd that the predominant phase of thee obtained feerrites is spiinel. With in
ncreasing coontent of nicckel,
ions peaaks corresponnding to meetallic nickell (up to 5%)) are
observedd. Obviouslyy, at temperattures that deevelop during
g the
auto-com
mbustion reaaction, the recovery
r
of a part of niickel
from oxiides is possiible, which is possible inn the presencce of
citric aciid. The experimental X-rray diffractioon patterns of the
synthesizzed samples are shown in
n Fig.
The surfface morphoology and paarticle size oof the specim
mens
d
were invvestigated byy scanning electron
e
miccroscopy (SE
EM). Fig. Nanocrystalliine X-ray diffraction
Li
Ni
Fe
pattern
ns
of
0.5 − 0.55 x
x
2.5 − 0.5
5 x O 4 ferThe imaages show thaat the particlle sizes of thhe samples arre in
the nanoometric rangge and confirm their nannocrystallinee na- rites.
ture.
N x Fe2.5− 0.5 x O44 (0.0 ≤ x ≤ 1.0
0) ferrites.
TABLE. Lattice param
meter, Crystalllite size and hhoping length for Li0.5−0.5 x Ni
Ferrite ccomposition, x

Lattice parrameter, Å

C
Crystalline sizze, nm

0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

8.3
356
8.3
356
8.3
358
8.3
361
8.3
368
8.3
374

41.90
39.54
45.35
49.90
41.30
43.01

Hoppping length
A-site (dA)
B-site (dB)
3.618
2.9
953
3.618
2.9
954
2.9
954
3.619
2.9
955
3.620
2.9
958
3.623
2.9
960
3.626

Diellectric param
meters such as
a dielectric constant (ε′)), dielectric loss tangent (tan δ) and AC conductivityy of the sam
mples were measured
m
usiing impedan
nce spectrosccopy at room
m temperatu
ure in the
frequenccy range 0.01 Hz–100 kH
Hz. ε′, tan δ and σac off the sampless revealed a normal dieleectric dependence of the ferrrite on the frequency,
f
inndicating thaat the dielecttric dispersioon is the ressult of an
electron jump betweeen ions Fe2+ and F3+.
1.
2.

S.A. Mazen, JMM
MM, 428, No. 15:
1 119 (20177).
MMM, 452, No. 15: 380 (20018).
A.G.. Abraham, JM
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Effect of 2D titanium carbide (MXene) on hydrogen storage properties
of magnesium
D.S. Korablov, O.V. Bezdorozhev, Yu.M. Solonin
Frantsevich Institute for Problems of Materials Science, N.A.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
funejima@gmail.com

Hydrogen is an ideal choice for future energy systems due to the highest energy density per unit mass (120
MJ/kg), no environmental implications and its abundance. Generally, hydrogen can be stored under liquefied cryogenic form, compressed form and solid form in hydrides. However, one of the greatest challenges to use hydrogen in portable and automotive applications is the lack of efficient hydrogen storage methods. A promising solution to this problem is metal hydride-based storage. Metal hydrides can reversibly
absorb/release large amounts of hydrogen in controlled temperature and pressure conditions. Compared
to the reversible hydrogen storage materials, irreversible hydrogen storage via hydrolysis of hydrides
provides a more efficient method for hydrogen generation because of the high hydrogen yield, fast hydrogen generation rate and favorable reaction conditions. For both cases, one of the most attractive metal
hydrides for hydrogen generation is magnesium hydride (MgH2) with a storage capacity of 7.6 wt.% H.
The MgH2-based materials have a promising prospect due to abundant reserves, relatively low
cost, high theoretical hydrogen yield and environmental-friendly reaction product Mg(OH)2. However,
major drawbacks as slow absorption kinetics and high thermolysis temperature impede its utilization.
Whereas the hydrolysis of MgH2 is rapidly hindered due to the formation of a passive Mg(OH)2 layer
on top of hydride particles as the pH increases. To solve this problem, various alloying systems were
developed and a significant improvement in kinetics has been made through nanostructuring and modifying with small amounts of catalytic additives. At the same time, addition of acid, alkali, salt or inert
additives, with or without increasing water temperature, electromagnetic stirring and ultrasonic irradiation can suppress the formation of Mg(OH)2.
In this study, we investigated the synthesis, phase composition, microstructure and hydrogen storage properties of Mg-based nanocomposites containing MXenes as additives. The nanocomposites
were prepared by reactive high-energy ball milling under hydrogen atmosphere and different concentrations of the additives. The correlations between the microstructure and hydrogen generation after
thermolysis and hydrolysis are discussed.
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Пооляризов
вність діеелектрич
чного нан
ноциліндр
ра,
вкритого металеви
им шаром
м змінної товщин
ни
А
А.В. Короту
ун
Нааціональний ун
ніверситет «Заапорізька політехніка», Запо
оріжжя, Украаїна
anndko@zntu.edu
u.ua

Широкее використан
ння металевих нанотубуулярних сисстем у сучасних нанотеххнологіях зу
умовлене
перспекктивами їх практичного
п
о використаання [1], нааприклад, длля передачі інформації. Ці
Ц перспекттиви, в свою
ю чергу, ґрунттуються на явищі повер
рхневого пллазмонного резор
нансу, сспектральне положенняя якого визнначається якк розмірами і формою поперечного
п
о перерізу ннанодроту, так і
оптични
ими властиввостями метталу та оточчуючого сер
редовища.
Важ
жливою опти
ичною хараактеристико ю наностру
уктур
є поляри
изовність, яка, зокрема, визначає ввеличину перерізів ексти
инкції, погллинання і ро
озсіяння. Тоому метою даної
д
роботи є досліджен
ння частотної залежноссті поляризо
овності у неккоаксіальній
й металевій нанотрубці .
Розгглянемо діеелектричний
й циліндр, вкритий шаром
металу ззмінної товщ
щини (рис.)). Для знахоодження пол
ляриРис. Геом
метрія задачіі.
зовностіі вказаноїї системи електросттатичну заадачу
розв’язууватимемо у біполярних координаттах (τ, β), звв’язаних із полярними
п
координатаами (r, φ)
співвідн
ношеннями:
1 
δ
δ2
τ = ln  1 + 2 cos φ + 2
2 
r
r

1

2 −2 


δ
δ
δ





 , β = φ − arccos  cos φ +  1 + 2 cos φ + 2   ,
r
r
r


 




(1)

и поперечниих перерізів циліндрів.
де 2δ — відстань мііж центрами
Для 2δ << r τ ≅ (δ / r ) cos φ , β → 0, і вираз дляя поляризовності некоааксіальної тонкої
т
(з
(b − a ) <
<< b ) металеевої нанотру
убки має виигляд:
(+)
(−)
1 2   ( ω) ( c − m ) + q (  ( ω) − c ) (  ( ω ) + m )  ( ω) ( c − m ) + q (  ( ω) − c ) (  ( ω) + m ) 
+
α= b 
 , (2)
2   ( ω) ( c + m ) + q ( + ) (  ( ω) − c ) (  ( ω ) − m )  ( ω) ( c + m ) + q ( − ) (  ( ω) − c ) (  ( ω) − m ) 



де (ω) визначаєтьсся формулою
ю Друде, а
q( ) =
±

b−a±δ
<<
< 1.
b

(3)

Отж
же, в роботі отримане сп
піввідношенння для пол
ляризовності тонкої неккоаксіальноїї металевої наноотрубки, щоо дає можливість, зокррема, дослід
дити поверх
хневий плаззмонний реззонанс у
даній си
истемі.
1.

V. A
Amendola, R. Pilot,
P
M. Frasconi, O.M. M
Maragò, and M.A.
M Iatì, J. Phyys.: Cond. Maatt., 29, No. 20: 203002
(2017).
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Спек
ктральні та фотоф
фізичні вл
ластивоссті забарв
вленого р
родаміно
ом 6Ж
поліууретану, наповнен
н
ного нано
очастинк
ками аероосилу
1
В.І. Безродни
ий2, Л.Ф. Косянчук
К
,Т
Т.В. Безродна2, О.І. Ан
нтоненко1, О
О.М. Рощин
н2,
1
О
О.О. Бровко
о
1

І
Інститут
хімії високомолеккулярних сполуук НАН України, Київ, Українна
2
Ін
нститут фізиики НАН Україїни, Київ, Україна
lkoosynchuk@ukr.net

Часто п
полімери виккористовую
ють як тверддотільні маттриці в лазеерних елемеентах на бар
рвниках.
Однією з основнихх проблем таких
т
елемеентів є збіл
льшення йогго ресурсниих характеристик та
фотостій
йкость барввника [1]. В останній ччас інтерес привертаютть органо-нееорганічні нанокомн
позити, які поліпшуують власти
ивості матерріалу. В даній роботі нааведені резуультати досл
лідження
впливу наночастин
нок аеросилу
у А-300 на спектральніі та фотофіззичні властиивості ксанттенового
барвникка родаміна 6Ж (Rh6G), інкорпороованого в поліуретанак
п
крилат (ПУ
УА). Вміст аеросилу
а
складав 8 мас.%, коонцетрація Rh6G
R
— Η 110-4 моль/л.
Встаановлено, що
щ введенняя наночастиннок аеросил
лу приводитть до збільш
шення співвіідношення моноомерної форрми барвника Rh6G доо його димееру, присутність якогоо погіршує ефективе
ність лаазерного елеементу (співвідношенняя довжини хвиль
х
532 до
о 502 нм) (риис., а).

а

б

в

Рис. Спеектри поглин
нання (а). сп
пектри люміннісценції (б)іі залежність густини від дози опромінення (в)
Rh6G в П
ПУА-матриціі, ненаповнен
ної (1) та напоовненої 8 мас.% А-300 (2).

Покказано, що введення в полімерну маатрицю наночастинок А-300
А
привоодить до збільшення
інтенсиввності люміінісценції майже
м
вдвічіі, що викли
икано підвищ
щенням поллярності дисперснонаповнееного наночастинками поліуретана
п
акрилату пор
рівняно з ви
ихідним зраз
азком і приводить до
збільшення квантоввого виходу
у люмінесценнції (рис., б).
б
Із заалежностей зміни оптич
чної густинни барвника в поліуретаанакрилаті ввід енергети
ичної дози опром
мінення вип
пливає збілььшення фоттостійкості барвника
б
пр
ри введенні в полімерну матрицю наноочастинок (ррис., в).
Прооведені досллідження до
озволяють стверджуваати, що ввеедення наноочастинок аеросилу
а
приводи
ить до покраащення спектральних тта фотофізи
ичних характтеристик баарвника R6G
G, інкорпорован
ного в поліурретанакрилаатну матриццю.
1.

V.I. Bezrodnyi, A.M.
A
Negryiko
o, G.V. Klishhevich, V.S. Stratilat,
S
L.F. Kosyanchuk, and T.T. Tod
dosiichuk,
Jourrnal Polym. Reesearch, 20: 246
2 (2013).
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Мульттифрактальный аанализ изображен
и
ний струк
ктуры
нанокомпоозитных материал
м
лов
И.Е. Кр
расикова, И
И.В. Красик
ков, В.В. Ка
артузов
Институт
т проблем мат
териаловедения
ия им. И.Н. Фра
анцевича НАН
Н Украины, Киеев, Украина
irra@ipms.kiev.u
ua

В работте рассмотррено применение авторрского программного обеспечениия для опрееделения
мультиф
фрактальныхх характери
истик электрронно-микро
оскопически
их изображеений структтур горячепрессованных нанокомпозиттов AlB12–A
AlN.
Общ
щеизвестно, что физико
о-химическиие свойства границ разд
дела фаз (коомпонентов) играют
определляющую ролль в формир
ровании экспплуатацион
нных характеристик ком
мпозитов, чтто в особенностти справедли
иво в отнош
шении наном
материалов с развитыми
и границамии. Следует ожидать,
о
что струуктура (геом
метрия) гран
ниц, характ еризуемая фрактальной
ф
й размерносстью, также немаловажна п
при оптимизации эксплу
уатационны
ых свойств материалов.
м
Поэтому в рабооте применены два вариианта определения мулььтифракталььных характтеристик
— для и
изображени
ий собственн
но структурр нанокомпо
озитов, так и для изобрражений с выделенв
ными наа них грани
ицами (опрееделение муультифрактаальных хараактеристик структуры сформированноой системы границ
г
фаз) [1].
При
и исследован
нии мульти
ифрактальны
ых характер
ристик изоб
бражений сообственно структур
с
наноком
мпозитов вы
ыяснилось, что,
ч
как и ппредполагал
лось a priorri, изменениия фракталььной размерностти двумерноого изображ
жения поверрхности наанокомпозитта коррелирруют с проц
центным
содержаанием фазы AlN (рис. 1). Мультиф
фрактальные характери
истики систеемы границ
ц фаз носят неадддитивный характер, который
к
корррелирует с характером
м зависимоссти микротввёрдости
шлифовв нанокомпоозита от массовой доли AlN в его составе (рис.. 2).

ных размернностей Рис. 2. Микротв
вёрдость ком
мпозита AlB12
Рис. 1. Зависимостти фрактальн
1 –AlN в
одержания ниитрида алюминия
D0, D1 и D2 от массоовой доли AllN в составе нано- зависсимости от со
компози
ита

Таки
им образом,, проиллюсттрирована м
методологияя применени
ия мультифррактального
о анализа
изображ
жений струкктур при изу
учении физиико-механич
ческих свойств наноком
мпозитных материам
лов; при
и этом важн
ную роль игграют как м
мультифракттальные хар
рактеристикии изображений собственноо структур материала,
м
таак и програм
ммносформированных систем гранниц фаз.
1.

И.Е. Красикова, И.В. Красико
ов, В.В. Карттузов, Сб. Эл
лектронная микроскопия
м
и прочность материатитута пробллем материааловедения им
м. И.Н. Францевича НАН Украины. Сеерия «Филов. Труды Инст
зическое материиаловедение, структура
с
и свойства ма
атериалов» (К
Киев: 2016), вып. 22., с.3–
–9.
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Магнітоопір в наноґранулярних плівках Co/Al2O3
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2

MR, %

У даній роботі досліджені магнітостатичні та магнітотранспортні властивості наноґранулярних
плівкових композитів Cox(Al2O3)1−x з перпендикулярною анізотропією ґранул Co в них з метою
з’ясування природи позитивного магнітоопору.
Показано, що у випадку намагнічування полем (Н), нормальним до площини плівки (вздовж
легкої осі анізотропії ґранул), у відносно малих полях за температур (Т) нижчих 220 К, крива магнітопольової залежності опору R(H) для x ∼ 60 ат.% має максимум при H = 0 і форму, яка узгоджується з виразом R(H) ∼ M(H)2 для вказаної орієнтації зовнішнього магнітного поля. Але за T > 220 К, в
малих полях виникає ділянка кривої, що характеризується позитивним магнітоопором, а хід всієї
кривої відрізняється від R(H) ∼ M(H)2.
Було встановлено, що попередня підготовка зразка
0
композиту
шляхом нагрівання до 300 К, охолодження за
250 K
-1
відсутності поля та запису залежності R(Н), починаючи не
220 K
з насиченого стану в великих Н, а з нульового поля, дає
-2
можливість спостерігати ділянку позитивного магнітоо-3
190 K
пору за всіх досліджених температур до 130 К. На рис.
-4
показано
залежності
магнітоопору
160 K 130 K
MR
=
[R(H)
−
R(0)]/R(0)
від
зовнішнього
поля
за різних
-5
температур. Перед кожним записом зразок було приго-6
-10 -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 товано нагріванням, а після охолодженням в Н = 0 до
H, kOe
бажаної температури. Далі проводилось вимірювання зі
Рис. Зміна форми польової залежності зміною магнітного поля від 0 до Hmax, з наступним зменмагнітоопору для різних температур, після шенням до −Hmax, а потім знову ростом до Hmax. Наступні
попереднього розмагнічування зразку.
ділянки кривої R(H) після першого етапу 0 < H < Hmax
вже не показували частин з позитивним магнітоопором.
Подібне спостерігалося раніше в [1] для T = 77 К але не було пояснене.
У попередніх дослідженнях було показано, що ансамбль суперпарамагнітних ґранул у досліджуваному зразку для інтервалу температур, де спостерігається описане явище, перебуває у
суперферомагнітному стані. Тобто напрямки магнітних моментів однодоменних ґранул не хаотично розподілені умовно «по» та «проти» зовнішнього магнітного поля, а зібрані в супердомени — області, де магнітні моменти магнітних ґранул направлені в одному напрямку. Межа між
двома супердоменами, як і в класичному феромагнетику виражається у появі доменної стінки.
Але співвідношення енергії анізотропії та міжґранульної обмінно-подібної взаємодії значно
відрізняється по величні, так як у класичному феромагнетику обмінна взаємодія є значно більшою за анізотропію. У суперферомагнетику ж навпаки — обмінно-подібна міжґранульна взаємодія є порівнянною або значно меншою ніж енергія анізотропії. Тому ця стінка вкрай вузька.
Було зроблено припущення, що ділянки позитивного магнітоопору у наноґранулярних композитах в суперферомагнітному стані можуть виникати за рахунок зміни конфіґурації супердоменних стінок залежно від формування доменів при зменшені поля від насичувального чи при
охолодженні без поля, наприклад, завдяки розміру супердоменів і, таким чином, числа стінок,
що може впливати на появу чи відсутність проявів позитивного магнітоопору.
1.

А.А. Тимофеев, С.М. Рябченко, А.Ф. Лозенко, П.А. Троценко, О.В. Стогней, А.В. Ситников, С.Ф.
Авдеев, ФНТ, 33: 1282 (2007); Transl: Low Temp. Phys., 33: 974 (2007).
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Вплив модифікації поверхні нанопорошків діоксиду цирконію
на процеси масопереносу при їх спіканні
М.В. Лакуста, І.А. Даніленко, Г.К. Волкова, Л.В. Лоладзе, Т.Є. Константінова,
І.К. Носалєв, І.І. Брюханова, Г.Н. Головань, В.А. Бурховецький, В.А. Глазунова
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, Київ, Україна
marharyta.lakusta@outlook.com

Матеріали на основі діоксиду цирконію стали незамінними у різних галузях техніки і медицини
завдяки унікальному поєднанню їх властивостей, таких як висока міцність і твердість, в’язкість
руйнування, іонна провідність, біосумісність, тощо. При створенні керамічних матеріалів на
основі діоксиду цирконію функціонального призначення залишається актуальним проблема
необхідності вирішення фундаментальних в області фізики конденсованого стану питання про
можливість стимулювання високотемпературної дифузії у матеріалах з іонним типом зв’язку
домішками різних типів. Дифузія лежить в основі широкого спектру процесів, що визначають
реальну структуру твердих тіл. Уміння керувати дифузійними процесами масопереносу дозволяють створювати нові матеріали з унікальними і заданими властивостями.
В даній роботі було досліджено вплив домішок SiO2 і GeO2 на структуру нанопорошків та
механізми дифузійного масопереносу на початковій стадії спікання в тетрагональному діоксиді
цирконію (3Y–TZP), отриманих методом сумісного осадження. Процес спікання представляє
собою складний багатостадійний процес при якому задіяні декілька механізмів дифузійного
масопереносу одночасно. За допомогою дилатометричних досліджень були виявлені основні
механізми спікання у системах 3Y–TZP–SiO2 та 3Y–TZP–GeO2. Установлено, що домішки різного типу входять до складу твердого розчину заміщення у матриці діоксиду цирконію на стадії отримання нанопорошків але у різній мірі впливають на кінетику спікання. Було виявлено,
що добавка SiO2 є причиною зміни основного механізму спікання в 3Y–TZP від механізму
об’ємної дифузії на дифузію по межах зерен, що супроводжується підвищенням енергії активації спікання та утворенням в процесі консолідації хімічної сполуки циркону (ZrSiO4). Добавка
GeO2, навпаки, не призводить до зміни основного механізму спікання, знижує енергію активації
спікання та не утворює хімічних сполук GeO2.
.
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Вплив потенціалу бази на електролюмінесценцію
в молекулярному фотодіоді
В.О. Леонов, Є.В. Шевченко, Е.Г. Петров
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова, НАН України, Київ, Україна
leogluck@gmail.com

Молекулярний фотодіод — це нанорозмірна структура метал 1–флуорофор–метал 2, в якій енергія
електронів, що транспортуються, перетворюється в енергію
GATE
випромінювання квантів світла. Фізично це той самий процес, який відбувається в органічних світлодіодах. Відмінμ1
(1)
(2)
ΓL
ΓL
ність полягає в тому, що випромінювання молекулифлуорофора відбувається в нанорозмірній порожнині, що,
εL
LUMO
завдяки утворенню плазмонів, підсилює випромінювання.
Другою важливою відмінністю є те, що ефективність елекηω
тролюмінесценції флуорофора значним чином залежить від
εH
HOMO
кінетики переходів між станами молекули в її зарядовонейμ2
тральних (основному та збудженому) станах та станами з
(1)
(2)
ΓH
ΓH
надлишковим або відсутнім електроном [1, 2]. На малюнку
M1
M2
fluorophore
показана схема формування електролюмінесценції при позитивній
полярності прикладеної до електродів M1 та M2
Рис. Схема формування електролюмінесценції у системі метал 1– різниці потенціалів V = (μ1 − μ2)/|e| (μ1, μ2 — хімічні потенфлуорофор–метал 2 при асиметрично- ціали, |e| — абсолютний заряд електрона) в умовах, коли
му розподілі електронної густини на швидкість стрибка електрона ΓL(1) від M1 до найнижчої неLUMO та HOMO. Люмінесценція від- зайнятої молекулярної орбіталі (LUMO) перевищує швидбувається за умови |e|V > μ1 − μ2
кість ΓL(2) переходу з LUMO до незайнятого рівня M2. Крім
того, вважається, що в тій самій асиметричній фотохромній
молекулі швидкість ΓH(2) переходу електрона з двічі заповненої вищої орбіталі (HOMO) до M2 перевищує швидкість ΓH(1) надходження електрона з M1 до однократно заповненої HOMO. У такому
режимі електронної трансмісії ймовірність P* збудженого стану молекули найбільша. Тому, відповідно, потужність електролюмінесценції, W ∼ P*, максимальна. Як результат, за умови, що електрична енергія |e|V перевищує HOMO–LUMO щілину εL–εH, виникає стабільний фотоактивний
стан флуорофора. Цей стан переходить в основний з випромінюванням світлового кванта частоти
ħω = εL − εH, а потім відновлюється за рахунок переходу електрона з HOMO до M2 та надходження
іншого електрона з M1 на LUMO. Нами показано, що, незважаючи на те, що потенціал бази VG слабко впливає на величину HOMO–LUMO щілини, він змінює зарядові стани молекули. Ці стани, так
само як і зарядовонейтральні, залучені в кінетику переходів і таким чином відповідають за формування фотозбудженого флуорофора. Як наслідок, вмикання потенціалу бази може змінювати квантовий вихід електролюмінесценції на порядок величини.
1.
2.

E.G. Petrov, V.O. Leonov, and Ye.V. Shevchenko, JETP Letters, 105, No. 2: 89 (2017).
E.G. Petrov, V.O. Leonov, and Ye.V. Shevchenko, JETP, 125, No. 5: 856 (2017).
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Електрофізичні властивості
NiCo наноструктурних композиційних матеріалів
О.М. Лісова, С.М. Махно, Г.М. Гуня, П.П. Горбик
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Київ, Україна
oksana.garkusha@gmail.com

На сьогодні синтезовано безліч наноструктурних композиційних матеріалів (КМ) на основі нанорозмірних металевих частинок для одержання електромагнітних пристроїв, каталізу, різноманітних покриттів, електричних і біосенсорів та ін. Подібні КМ набувають кращих каталітичних, теплових, оптичних, електричних, а також магнітних властивостей у порівнянні з монометалічними та біметалічними частинками при відсутності матриці.
Метою даної роботи є синтез NiCo композитів з різними наноструктурними компонентами,
встановлення особливостей їх електрофізичних властивостей в залежності від природи поверхні та аналіз структуроутворюючих властивостей нанокомпонентів.
Синтезовано частинки NiCo та композити NiCo/графенові нанопластини (NiCo/ГНП),
NiCo/багатошарові вуглецеві нанотрубки (NiCo/БВНТ) з окисненими та неокисненими БВНТ та
NiCo/SiO2. Синтез проведено методом співосадження з розчину гідразингідрату карбонатів нікелю, кобальту і відповідних водних суспензій наночастинок. Також методом пресування з розплаву одержано систему ПХТФЕ–NiCo/БВНТ.
Композити досліджено за допомогою електронного мікроскопа, методами рентгенівської дифракції та електрофізичними методами в області високих та низьких частот. Дослідження дійсної (ε′)
та уявної (ε″) складової комплексної діелектричної проникності композитів проведено в діапазоні
8–12 ГГц за допомогою інтерферометра на основі вимірювача різниці фаз РФК2-18 та вимірювача
коефіцієнта стоячих хвиль і послаблення Р2-60 безелектродним методом, а електропровідність на
низьких частотах двоконтактним методом за допомогою вимірювача іммітанса Е7-14.
Електронно-мікроскопічними дослідженнями встановлено наявність частинок нанометрового розміру в усіх досліджених системах. Показано, що на поверхні БВНТ присутні металеві
частинки розміром ∼ 20–200 нм. Ймовірно, великі частинки є агломератами, що складаються з
маленьких. Результати рентґенофазового аналізу вказують на присутність фаз характерних для
нанотрубок, графенів, нікелю, кобальту та відсутність рефлексів вхідних карбонатів. Розміри
кристалітів, обраховані за рівнянням Шеррера, становлять 20–30 нм. Найменший розмір кристалітів (15 нм) виявили для композиту NiCo@SiO2.
Усі композити мають виражені магнітні властивості. Дійсна складова магнітної проникності для композитів в має значення в межах 1,7–3,6, уявна 0,7–5,1 на частоті 8 ГГц і є найвищим
для композиту NiCo, який також має найвищу електропровідність 8 Ом−1⋅см−1 на частоті 1 кГц.
Діелектрична проникність має найбільші значення для композитів з окисненими та неокисненими нанотрубками, 7,5 і 7,3 відповідно. Значення близькі, але відмінність характеристик може
бути пов’язана з додатковою обробкою БВНТ і наявністю значної кількості активних функціональних зв’язків на поверхні. Композити з окисненими БВНТ, мають меншу електропровідність на низьких частотах, але кращі магнітні властивості на НВЧ, а саме магнітні втрати.
Залежність електропровідності системи ПХТФЕ–NiCo@БШВНТ починає різко зростати
при збільшенні наповнювача вище 0,05 об’ємному вмісті наповнювача, поріг перколяції відповідає 0,07 об’ємного вмісту NiCo@БШВНТ в полімері.
Нанокомпозити можуть бути перспективними об’єктами для використання в надвисокочастотній техніці, електроніці та каталізі тощо.
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Під чаас нанесенн
ня тонких і надтонких
н
пплівок з метталів, що
маютьь надпровід
дні властиво
ості, катоднно-дуговим методом
основнною проблеемою є нерів
вномірна тоовщина тако
ої плівки
та її заабруднення домішками
и. Це може ссуттєво впливати на
теплоообмін з кріо
огенним сер
редовищем й утруднюєє підтриманняя робочого діапазону
д
наадпровідноссті в умовах
х експлуатації таких пліво
ок при змінних робочиих електромагнітних
характтеристиках, наприклад,, в СВЧ реззонаторах ел
лектронних гаармат присккорювачів ел
лементарнихх частинок [1,
[ 2].
Цее пов’язано з тим, що температурниий інтервал надпровін
дностіі є дуже ву
узьким і нер
рівномірне оохолодженн
ня плівки
призвоодить до фаазового переходу у норрмальний сттан. При
цьомуу плівки надпровідних металів
м
хараактеризуються двома
станам
ми рівноваги
и: стійкої та нестійкої
н
ріввноваги [3].
Рис. Закон руху меж
жі фазового переВ роботі запр
ропоновано вивчення ттаких процеесів шляходу з н
надпровідногго у нормалььний
хом м
моделюванн
ня. Для виззначення теемпературни
их умов
стан в ум
мовах нестійккої рівноваги
и.
існуваання нормаального таа надпровіддного стан
ну було
розв’яязано крайовву задачу, що
щ складалаася з рівнян
нь теплопровідності для над
дпровідної (s) та нормалльної (n) фааз:
CVs

∂TS
∂ 2TS
∂Tn
∂ 2Tn
α
α
=
λ
= λS
−
2
T
;
C
− 2 Tn .
S
Vn
n
2
2
∂x
h
h
∂t
∂t
∂x

(1)

ичних умов: на межі под
ділу нормалльної та надпровідної фаз
ф
та грани
TS

x = y (t )

= Tn

x = y (t )

= TC ; λ S

∂TS
∂x

x= y (t )

= λn

∂Tn
∂x

x = y (t )

,

(2)

на межі плівки і террмостату на середині пллівки:

TS

x= 0

= 0;

∂Tn
∂x

x =δ

=0

(3)

де Т — температурра; СV — теп
плоємність; λ — коефіц
цієнт теплоп
провідності;; α — коефіцієнт тепловіддачі; h — товвщина плівк
ки; TC — крритична тем
мпература; y(t) — коорддината фрон
нту фазового перреходу; δ — координатаа середини пплівки.
Врахховуючи пооведінку в наадпровідном
му та нормал
льному стан
ні, найбільш
ш ефективним
м для використаання виявили
ися плівки з ніобію, що м
мають високку стабільністю надпроввідної та нор
рмальної
фаз в теемпературноо-часовому інтервалі
і
(ррис.). Аналізз розподілу температур
т
у нормальн
ній і надпровідних фазах за довжиною металевої сстрічки вказу
ує на те, що
о у стані несстійкої рівно
оваги область існ
нування над
дпровідної фази
ф
більшаа, ніж у станіі стійкої рівноваги. Це пприводить до
д поступового ззбільшення надпровідно
н
ої фази з час ом аж до поввного зникн
нення нормалльної фази.
1.
2.
3.

A. A
Aizaz and T.L. Grimm, AIP Conf. Proc., 8823: 1179 (20
006).
P. Dhhakal, G. Ciov
vati, and G.R.. Maneni, Phyys. Rev. Accel Beams., 38, No.
N 11: 1401 ((2016).
A. С
С. Рудый, ЖТ
ТФ, 68, вып. 6: 71 (1998).
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В доклааде представвлены резул
льтаты исслледования сттруктурно-ф
фазовых преевращений в карбидах титаана Ti3AlC2 и Ti3C2. Особенность структуры двойного карбида
к
Ti3A
AlC2 состои
ит в том,
что в егго кристалли
итах имеет место череддование пло
отно упаков
ванных слоёёв из атомовв титана,
алюмин
ния, углерод
да. Путём раастворения аалюминия получают
п
2D
D-наноразмеерный проду
укт Ti3C2
с внедреением ионовв и функцио
ональных гррупп (Т) в межслоевое пространств
п
во (Ti3C2Tx) [1]. Тонкая слои
истая структтура с хими
ически модиифицирован
нной поверх
хностью опрределяет нео
обычные
свойства таких матеериалов Ti3C2Tx и делаеет их перспеективными для
д различнных применеений [2].
В даанной работте исследоваали влияниее условий синтеза Ti3AlC
A 2 на полуучение карбида с заданной структурой и эффективвность путеей перевода объёмной фазы
ф
в тонккие слоисты
ые структуры Ti3C2Tx с обраазованием сттабильных кколлоидных
х состояний
й вещества. С
Синтез Ti3AlC
A 2 про−6
водили в интеррвале темп
ператур ( 1200‒1400 С)
С
в вак
кууме (2⋅110 бар). Перевод
Ti3AlC2 → Ti3C2Tx осуществлял
о
ли путём оббработки в разных реаагентах, расстворяющих
х алюминий. Иссследовали влияние
в
терм
мообработкки на воздух
хе и в водороде, также оокислительн
ных процессов в коллоидных системаах на структтурно-фазоввое превращ
щение Ti3C22 и морфоло
огию частиц. Оббразцы исслледовали методами РФА
А, СЭМ, ИК
К- и ЭПР-спектроскопиии.
На С
СЭМ-снимкках показанаа морфологиия частиц Ti3C2, получеенных послее различных
х воздействий (ррис.). Показзано, что после воздейсствия HF (20
0 ч) достигаается достатточно полно
ое разделение T
Ti3AlC2 на оттдельные сл
лои Ti3C2, а воздействи
ие HF (2 ч) и LiF + HCll (50 ч) оказзывается
менее ээффективны
ым. Данныее РФА поддтверждаютт формиров
вание ГПУ--структуры Ti3AlC2
(P63/mm
mc) и MXenee-фазы Ti3C2. После пррогрева на воздухе
в
имееет место оккисление каарбида с
образованием части
иц TiO2. Фо
ормирующииеся слоисты
ые структур
ры и их повверхность являются
я
высокоддефектными
и; природа дефектов в них опред
деляется уссловиями поолучения. Методом
М
ЭПР реггистрируюттся в слоисттых структуурах в осно
овном два типа
т
парамаагнитных дефектов:
g⊥ = 1.9557÷0.001, gIII = 1,920÷0,0
001 — Ti3+ с разной си
имметрией окружения;; g= 2.000÷
÷0.002 —
неспаренный электтрон в окру
ужении атом
ма углеродаа и вакансии
и титана. П
После прогрева в Н2
(200°С, 1 ч) содерж
жание Ti3+ во
озрастает доо (2–6) 1019 г–1, а дефекттов (VTi–C) — до 1016 г–1.

Рис. СЭ
ЭМ-снимки Ti
T 3C2 после об
бработки HF, 20 ч (а); LiF+
+HCl, 50 ч (б);; после прогреева на воздух
хе 1 ч (в).
1.
2.

B. A
Anasori, M.R. Lukatskaya,
L
and
a Y. Gogotssi, Nat. Rev. Mater.
M
, 2, No. 2: 16098 (20117).
M. N
Naguib, V.N. Mochalin,
M
M.W
W. Barsoum, and Y. Gogottsi, Adv. Mateer., 26, No. 7: 992 (2014).
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Особенности струк
ктурно-ф
фазовых превращ
п
щений при
и высоки
их
давлении и темпера
атуре в си
истеме ул
льтрадиссперсныхх порошк
ков
алмаза
а и турбоостратногго нитрид
да бора
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Веществва на основее химически
их элементоов системы B–N–C–O представляю
п
ют большой
й интерес
как для практическкого, так и фундаментал
ф
льного матеериаловеден
ния нанодиссперсных свверхтвёрдых керрамик. В посследнем слу
учае особеннно важным являются
я
зн
нание механнизмов струк
ктурообразовани
ия при спеккании исход
дных нанодиисперсных порошков.
п
Такие
Т
порош
шки содержат обычно адсоррбированны
ый на поверхности часттиц кислоро
од, что оказзывает радиикальное вли
ияния на
процесссы уплотнен
ния и в цело
ом структуроообразовани
ия материал
лов. В данноом сообщении представлены
ы результатты изучения структурнно-фазовых
х превращен
ний при спеекании (при
и З = 7,7
ГПа, Т = 1600°С) нанодисперсных порошкков алмаза и турбостраатного BN ((содержаниее составляло ∼ 117 масс.%).О
Основной ди
иапазон исхходных частиц в порошк
ках составля
лял 5–7 нм. На
Н рис. а
представлено тёмнопольное изображение
и
е частиц алм
маза в (111).Содержанние кислоро
ода в порошках алмаза досттигало 10 веес %, в BN — не более 4–5 вес%. Для
Д исследоования испол
льзовали
поликри
исталлическкие образцы с плотностьью 3,0–3,06 г/см3.
Исслледования проводили
п
со
очетанием слледующих методов:
м
ПЭМ с микродиифракцией в режиме
дифракц
ционного коонтраста и в режиме высокого разрешения
р
ВР с испоользованием
м Фурьепреобраазования, РФ
ФА, РФС и ИКС.
И
Микроодифракцио
онными иссл
ледованиямии установлен
но, что в
поликри
исталлах сод
держатся тол
лько фазы с аалмазоподоб
бными (а-п) решётками (рис. б), в оттдельных
объёмахх имеются таакже в незнаачительном кколичестве слоистые
с
фаазы С и BN. И
Исследованиями методом РФ
ФА определлено, что осн
новными сосставляющим
ми образцов являются
я
куб
убические фаазы алмаза и BN в сочетании с а-п фазой состава
с
BС2,,5N. Указанн
ная тройная фаза
ф ранее бы
ыла получен
на только
в услови
иях ударногоо сжатия при
и Р = 35 Гпа [1]. ПЭМ-иссследования
ями выявленно, что в образцах содержатсся главным образом
о
элем
менты струкктуры размеерами ∼ 1–2 нм, то есть в процессе спекания
с
проходи
ит диспергиррование часттиц исходны
ых составляю
ющих (рис, б). ПЭМ оббнаружено, что
ч остаточный аалмаз в микрроструктурее содержитсяя в виде часттиц размерам
ми (∼ 3–4 нм)), которые находятся
н
в матриц
це более меллких частиц а-п фаз(рисс. в).Идентиф
фицировано. что матриччная составл
ляющая в
различн
ных участкахх образцов им
меет преимуущественно состав B–N--C–O, содерж
ржатся такжее области
состава B–C–O. В последних
п
оттношение аттомной доли
и углерода к бору находдится в пред
делах 5–7
единиц. Это указыввает на наличие в составве исследоваанного комп
позита а-п ф
фаз ВС5 и ВС
С7. Такие
фазы ран
нее синтезиррованы и усттановлено, чт
что они относсятся к сверх
хтвёрдым вещ
ществам [2, 3].

а

б
Рис.

1.
2.
3.

T. K
Komatsu, M. Nomura,
N
Y. Kaakudate, and S
S. Fujiwara, J.. Mater. Chem
m., 6, No. 11: 11799(1996).
H.V.. Zinin, L.C. Ming,
M
H.A. Ish
hi, R. Jia et all., J. Appl. Phyys., 111: 1149
905 (2012).
Н.А.. Николаев, http//docplauer
h
r.ru/447072144-bc-7.html(p1/27-4/27}.
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Для поллучения нан
нодисперсны
ых алмазныхх материало
ов инструментального нназначения является
перспекктивным поррошковый алмаз, синтеезируемый в условиях статического
с
о и ударного
о сжатия
исходноого графитаа. В данной работе вперрвые предсттавлены реззультаты иззучения мех
ханизмов
структуррообразован
ния компакттного матерриала на осн
нове алмазаа, полученноого при квазигидростатичесском сжатии
и графита. Частицы-пла
Ч
астинки таккого алмаза (размерами 3–5 мкм в развитой
р
поверхн
ности) были
и составлены
ы преимущеественно гекксагонально
ой фазой (лоонсдейлитом
м) с примесью ккубической.. Развитая поверхность
п
ь частиц им
мела микрор
рельеф в вииде ёлочногго узора.
Такие ччастицы харрактеризуюттся тройнойй текстурой [1120]л II [110]а различчной степен
ни выраженностти (рис., а) и трёхуровн
невой субсттруктурой: разориентир
р
рованные меежду собой области
находяттся в виде паакетов (I) паараллельныхх реек (II), которые,
к
в свою
с
очереддь, составлен
ны наноразмерн
ными пласти
инками (III) (их основноой диапазон
н размеров составляет
с
22–5 нм).
Наш
шими исслед
дованиями сочетанием
м рентгеноф
фазового анаализа и проосвечивающ
щей электронной
й микроскоп
пии установвлено, что ппри спекани
ии таких пор
рошков прии Р = 7 ГПа в интервале 17000–2000°С проходит формирован
ф
ие нанозёреенной струк
ктуры в моонолитных поликрип
сталлах за счёт разввития послеедовательноости таких структурных
с
х превращенний. 1. Хруп
пкое разрушениее и пластич
ческая фрагм
ментация чаастиц, что приводит
п
к разрушению
р
ю текстуры в частицах. 2. Кристаллооориентироваанное фазоввое превращ
щение лонсд
дейлит → аллмаз в сочеетании с
многосллойными поолитипами (рис.,
(
б). 3.. Первичнаяя рекристал
ллизация в ллокальных объёмах
поликри
исталлов с образование
о
ем зёрен раз
азмерами 20
0–30 нм (рисс., в). 4. Фоормированиее границ
между ззёрнами, последующая собирателььная рекристаллизация с увеличеннием размер
ров зёрен
(до 50–1100 нм) и дввойниковани
ие в зёрнах ((рис., г).

а

в

б

г

Рис. Эвоолюция струкктурных превращений в частицах алм
маза с преим
мущественны
ым содержани
ием лонсдейлита с ростом тем
мпературы спекания (°C) ппри Р = 7,7 ГП
Па: 1700 (а), 1800 (б), 19000 (в), 2000 (г).

89

С1-27
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Інтерес до вивчення метаматеріалів зумовлений перспективами їх використання для створення
середовищ з від’ємними або близькими до нуля показниками заломлення, різноманітних лінз,
антен, фільтрів, абсорберів і модуляторів, у тому числі в активно досліджуваному терагерцовому
діапазоні. Крім того, використання метаматеріалів відкриває шляхи до створення маскуючих
пристроїв [1]. Перевагою метаматеріалів є можливість масштабування розмірів їх структурних
елементів, що дозволяє отримувати потрібний електромагнітний відгук у будь-якій частині спектра.
У більшості випадків метаматеріали являються собою масиви періодично розташованих
макроскопічних частинок, іноді називаних «метаатомами». Проте, більш реалістичним є випадок, коли структурні елементи матеріалу розташовані хаотично.
Ефективність використання метаматеріалів у тій чи іншій області спектра визначається величиною їх поглинання. Тому метою даної роботи є дослідження поглинання електромагнітного випромінювання композитом на основі хаотично орієнтованих віскерів.
Коефіцієнт поглинання композиту з металевими включеннями в рамках теорії ефективного
середовища визначається співвідношенням:

η(ω) =

2ω
Im eff (ω) ,
c m

(1)

де m — діелектрична проникність середовища; ω — частота падаючого випромінювання; c —
швидкість світла; eff ( ω) — ефективна діелектрична функція композиту, що дорівнює [2]

2 a2
(ω)
eff (ω) = β 2 m
.
9 b
Φ cos [ Ω(ξ)](ω) + m

(2)

Тут β — вміст віскерів; 2a — довжина віскера; 2b — його діаметр;  ( ω) = 1 (ω) + i 2 (ω) — діелектрична функція; ξ = ωa m / c ;




cos ξ + ξ sin ξ 
a
(3)
Φ = ln + i ( Si ξ − sin ξ ) ; Ω(ξ) = ξ 1 + i
,
a
b


2ξ ln
b


де Si ξ — інтеґральний синус.
Отже, співвідношення (1), (2) з урахуванням (3) визначають частотні залежності дійсної та
уявної частин ефективної діелектричної функції композиту та його коефіцієнта поглинання.
1.
2.

A. Alù and N. Engheta, J. Opt. A, 10, No. 9: 093002 (2008).
A.K. Sarychev and V.M. Shalaev, Electrodynamics of metamaterials (Singapore: World Scientific: 2007).
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Nanopow
wders of rarre-earth La0.88−xK0.2Mn1+xO 3 manganitee with conceentration of x = 0–0.20 were
w
prepared byy sol–gel method
m
from
m La(NO3)3·66H2O (99.9%
metals basis), KNO
O3 (≥ 99.0%
%) and Mnn(NO3)2·4H2O
(98%) nnitrates at additional synthesis
s
teemperature of
o
tsynth = 8550°C (20 h) in slow heatiing and cooliing regimes.
Accoording to X-ray diffracttion (XRD) data, all sam
mples dem
monstrate rhoombohedral R 3 c type off symmetry of
o
perovskiite structure with a latticce parameteer of primitiv
ve
unit celll aR = 3.88334 Å (x = 0),
0 3.8852 Å (x = 0.05
5),
3.8820 Å (x = 0.10)), 3.8786 Å (x = 0.15), aand 3.8828 Å
(x = 0.200). The La0.8-xK0.2Mn1+xO3 composittions with in
ncreased content of superstoichiiometric maanganese hav
ve
miserablle amount of manganeese oxides (Mn3O4 an
nd
MnO2) ssecond phasee < 2 vol.% for
f x = 0.15 aand < 5 vol.%
for x = 00.20 (see Figg.). On the baasis of XRD data analysiis,
the averaage size of the
t coherentt scattering rregions D waas
determinned using Deebye–Scherrrer method oon the diffraaction peakk broadeningg with anglee 2θ = 22.9° (hkl = 012). It Fig. XR
RD patterns of non-stoicchiometric
was estaablished that with increasse in x the aaverage size D La0.8−xK0..2Mn1+xO3 maanganites (x = 0–0.20).
practicallly does not depend on the
t composittion and is 39
3 Black cirrcles and squaares show second phase
nm (x = 0), 43 nm (x = 0.05), 36
3 nm (x = 0.10), 44 nm
n
of Mn3O4 and MnO2, rrespectively.
(x = 0.155), and 41 nm
m (x = 0.20).
Accoording to TEM data, nanoparticles of lanthanu
um-potassium
m manganitee have spheerical-like
shape. T
The average size
s of nanop
particles chaanges with in
ncrease in co
oncentration from 23.8 nm
m (x = 0)
to 36.6 nnm (x = 0.055), 32.7 nm (x = 0.10), 335.3 nm (x = 0.15), and 29.7 nm (x = 0.20). Thee average
interlayeer distance a was determiined using H
HRTEM imag
ges. The sizee of a changees from a = 0.375
0
nm
(x = 0) tto 0.374 nm (x = 0.05), 0.378 nm (xx = 0.10), 0.3
380 nm (x = 0.15), and 0.376 nm (xx = 0.20).
These TE
EM and HRT
TEM data arre in a good aagreement with
w XRD datta.
Accoording to magnetic
m
dataa, all samplees are in a ferromagnetic
f
c state at rooom temperaature, and
show thee typical behhavior for an
n ensemble oof magnetic particles beiing in a singgle domain state.
s
The
Curie tem
mperature, calculated fro
om the derivaative of M veersus T, almo
ost does not change with
h increase
in x from
m 330 K (x = 0) to 333 K (x = 0.05), 332 K (x = 0.10),
0
331 K (x = 0.15), aand 329 K (xx = 0.20).
The La00.8−xK0.2Mn1+xxO3 composiition with x = 0.10 havee the highestt value of m
magnetocalorric effect
ΔSM = 3..154 J kg−1 K−1 at H = 3 T that makees it possible for room temperature
t
rrefrigeration
n applications.

91

С1-29

Р
Розвиток питомої поверхніі суміші порошків
п
в титануу і вуглецю
п помел
при
лі в план
нетарному млині АИР
А
015М
М
в зал
лежностіі від прир
роди вугл
лецю
М
М.П.
Савяк
к, В.І. Івчен
нко, Т.Є. Ба
абутіна, Ю..М. Солонін
н
Інститут
т проблем мат
теріалознавст
тва ім. І.М. Фр
ранцевича НАН
Н України, Київв, Україна
maari_saviak@ukrr.net

Помел ссуміші пороошків титану
у і вуглецю проводили у середовищ
щі аргону в планетарно
ому млині АИР--015М. Для отримання карбіду титтану кількіссть введеногго до титану
ну вуглецю складала
с
20 мас.%
%. Домішки
и заліза після помелу прроводились хімічним сп
пособом і сккладала до 1 мас.%.
Питому поверхню порошків міряли
м
метоодом тепловвої десорбції азоту. Фаазовий склаад досліджуували рентгеенографічно
о в CuKα-виппромінюван
нні.
Рентгенівсьькі дифрактограми поомелених порошків
п
титаану і сажі пр
редставлено
о на рис. Як ввидно із цьо
ого рисункаа вже після 20
2 хвилин помелу прохходить переттворення
поррошкової сум
міші титану
у і вуглецю в карбід ТіС
С за механізм
мом механіч
чно активов
ваного самоппоширюван
ного синтезуу (МСС).
Після 60 хвилин
х
помелу суміші порошків титану і
граф
фіту змін фазового
ф
скл
ладу не спосстерігаєтьсяя. Розвиток питомої поверхні
п
су
уміші титанну і графітту (сажі)
преедставлено в таблиці. Як
Я видно, рісст питомої поверхні
п
сум
міші порошкків титану і графіту (саж
жі) під час помелу
п
в
плаанетарному млині вик
кликаний зрростанням питомої
у чи сажі). П
Проте питома повеРис. Ди
ифрактограм
ми для вих
хідного повверхні вуглеецю (графіту
кою хімічно
рхн
ня
не
є
одно
означною
ха
арактеристик
ої активтитану (1) і помелено
ого разом із сажею
нос
сті
вуглецю
.
Порівнявш
ши
значення
я
питомої
поверхні
п
протягом
м 5 (2), 15 ( 3) і 18 ( 4) хви
илин.
2
поррошкової су
уміші титан–
–сажа (45 м /г) і титан
н–графіт
щ питома пповерхня сум
міші до складу якої вхоодить графііт значно
(120 м2//г) можна заауважити, що
більша п
порівняно ізз сумішшю до складу яякої входитьь сажа, протте фаза карббіду титану не утворюєтьсяя за 60 хвиллин помелу титану з гграфітом, в той же час при помеллі титану і сажі
с
ТіС
утворюєється за 18 хвилин пом
мелу. Висноовок: на про
оцес утвореення нової ф
фази хімічн
на активність саж
жі має більш
ший вплив ніж
н дисперссність графітту.
ТАБЛИЦ
ЦЯ. Рентґеноофазовий анааліз та питомаа поверхня ро
озмеленої пор
рошкової сум
міші.
Час пом
мелу, хв.
0
115
118
330
445
660

Питомаа поверхня, м2/г
Ті + графііт
0,3
63
—
110
122
96

Ті + сажа
7
45
13

граф
фіт
0,66
666
1300
1455
1299

92

сажа
23
65
64
65

РФА
А

αTi
TiC
αTi
αTi
αTi
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Structure and photocatalytic properties of SnO2 doped with titanium
M. Samsonenko1, S. Khalameida1, V. Sydorchuk1, A. Lakhnik2, L. Kotynska1
1

Institute for Sorption and Problems of Endoecology, N.A.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
2
G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
mashuna.08@gmail.com

Tin dioxide SnO2 is a wide band gap n-type semiconductor which receives major attention in the fields
of solar cells, gas sensors, lithium-ion batteries. However, the broad band gap and slight absorption of
radiation with wavelength > 400 nm prevent its photocatalytic activity under visible light. Introduction
of “extrinsic” defects into oxides structure, i.e. their doping with metal or non-metal is one of the ways
to improve the photocatalytic properties in processes of pollutants degradation. This approach is insufficiently studied for tin oxide. Ultrasound treatment (UST) based on solid dispersion processes are the
effective but unexplored technique for doping. We doped of precipitated SnO2 with 5% of titanium
dioxide, which is an excellent photocatalyst itself, on the stage of wet gel using TiO(OH)2 as dopant.
Both oxides belong to the same crystal symmetry (tetragonal) with the space group D14 4h and two
molecular units per primitive unit cell. They both crystallize within the rutile structure. Besides, Sn4+
and Ti4+ cations have similar radii and electronegativity values. Hence, these oxides can easily form a
solid solution. Indeed, a full-profile analysis of diffractograms showed a decrease in the lattice constants a and c for doped samples compared with pure SnO2 and absence reflexes related to TiO2 phases
after calcinations at 300–550°C. This may mean that the solid solution formed under these conditions.
Another physical-chemical parameters, affecting photocatalytic properties, are also changed (Table).
Particularly, more open mesoporous structure accessible for dyes molecules (Rhodamine B, RhB and
safranin T, ST) is formed (columns 5 and 7). Moreover, narrowing the band gap Eg is observed as a
result of doping and calcinations procedures. The latter can be associated with formation of solid solution which can possess higher photocatalytic activity as in [1].
TABLE. Physicochemical and photocatalytic properties of prepared samples.
№

Samples

1
2
1
Initial SnO2
2
SnO2 + TT 300°C
3
SnO2+ TT 550°C
4
SnO2 + 5%Ті UST 90°C
5 SnO2 + 5%Ті UST 90°C + TT 300°C
6 SnO2 + 5%Ті UST 90°C + TT 550°C

S, m2/g VΣ, сm3/g Vme, сm3/g Vmi, сm3/g dme, nm Eg, еV
3
176
149
26
201
122
19

4
0.10
0.11
0.10
0.21
0.23
0.18

5
0.02
0.05
0.08
0.03
0.09
0.08

6
0.08
0.04
—
0.08
0.01
0.01

7
2.4
4.6
12.6
2.4
4.7
13.9

8
4.2
3.2
3.3
2.8
2.9
2.7

ST
RhB
Kd⋅105, s−1 Kd·105, s−1
9
10
9.2
2.9
n.d.
n.d.
n.d.
3.7
6.0
3.9
7.7
3.2
8.1
5.6

n.d. – not done

Indeed, doped sample calcined at 550°C showed maximal activity: rate constant of safranin T degradation Kd is 5.6⋅10−5 s-1 which is 1.5 times more than for pure SnO2, although the specific surface
area of the latter is 9 times higher, and the content of surface OH-groups is 90% less. Therefore, the
main reason for increased activity is precisely the presence of a solid solution in photocatalyst.
1.

Jun Lin, Jimmy C. Yu, D. Lo, and S. K. Lam, Journal of Catalysis, 183, No. 2: 368 (1999).
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Низкотем
Н
мпературн
ные акусстическиее свойствва
неэк
квиатомн
ного сред
днеэнтроопийного сплава Co
C 17,5Cr122,5Fe55Ni100Mo5
Ю.А. С
Семеренко1, Е.Д. Табач
чникова1, Х
Хуанг Сеоп Ким2, Йонгг Юн Мун2, Хуанг Сео
оп Квон2
1

Фиизико-техничееский институут низких тем
мператур им. Б.И.
Б Веркина НАН
Н
Украины, Х
Харьков, Укра
аина
2
На
Научно-техноло
огический унивверситет Поха
анга, Поханг, Республика
Р
Кор
орея
semerrenko@ilt.khark
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Высокоээнтропийны
ые сплавы (ВЭС) это нновый классс материалов, впервые полученных в 2004
» материалаами, знагоду. Этти сплавы характеризую
х
ются повыш
шенной, в ср
равнении с «обычными»
«
чениями
и энтропии смешения и имеют ряяд улучшенн
ных свойств
в, в том чиссле прочноссть, пластичноссть и ударнуую вязкостьь при криогеенных темп
пературах. Структура
С
В
ВЭС состоитт из простых одднофазных твёрдых
т
расстворов зам
мещения с ГЦКГ
или ОЦ
ЦК-решёткаами и содер
ржит как
минимуум 5 элемен
нтов, концен
нтрация котторых близкка к эквиато
омной. В пооследние неесколько
лет, обн
наружены новые
н
возмо
ожности длля улучшени
ия механич
ческих своййств ВЭС бл
лагодаря
несколььким факторрам. Найдены неравнов есные многгофазные ВЭ
ЭС с улучшеенным сооттношением «проочность–плаастичность» на базе мноогокомпонен
нтных твёрд
дых растворров с концен
нтрацией
отличноой от эквиаттомной. Увееличить плаастичность при
п сохранеении высокоой прочностти в этих
ВЭС удаёётся за счётт активизациии дополни
ительных
механизм
мов, таких как, наприимер, тверд
дофазное
упрочнен
ние.
Неэкввиатомный
среднеэнттропийный
сплав
Co17,5Cr12,5Fe55Ni10Mo5 и был синнтезирован методом
индукцио
онной плавки
и в атмосфеере аргона, холодной
х
прокатки и последую
ющего отжиига при температуре
900°C. Выполненныее ранее [1]] микростру
уктурные
исследоваания позвол
лили выявитть обогащён
нную молибденом
м μ-фазу, наб
блюдаемую в ГЦК матри
ице. Было
установлеено, что об
бразование μ
μ-фазы эфф
фективно
повышаетт прочность сплава путтём упрочнеения преципитатовв, подавлени
ия роста зёррен и перекр
ристаллизации из-зза эффекта пиннинга Зеннера.
В насстоящей раб
боте впервы
ые были изм
мерены и
проанализзированы упругие и дииссипативны
ые свойства этого
о сплава в широкой облаасти темпераатур 4,2–
425 К. Меетодом резон
нансной мехханической спектроскопии на
н изгибных колебанииях [2] на частоте
∼ 500 Гц измерены
и
температурны
ые зависим
мости динамическо
ого модуля Юнга E и внутреннего трения
Рис. Тем
мпературные зависимости
и динамиче-- Q−1. Полу
ученные резу
ультаты свиидетельствую
ют о стаского моддуля Юнга E и внутреннегго трения Q−1 бильности
и фазовой структуры
с
ссплава в иззученной
неэквиаттомного сред
днеэнтропийного сплаваа области температур.
т
При темперратуре окол
ло 340 К
Co17,5Cr122,5Fe55Ni10Mo
o 5.
обнаружеен широкий релаксациоонный резон
нанс природа кото
орого в насттоящее врем
мя остаётся не выясненной.
1.
2.

Jae W
Wung Bae, Jeeong Min Parrk, Jongun Mooon, Won Mii Choi, Byeon
ng-Joo Lee, aand Hyoung Seop
S
Kim,
Jourrnal of Alloys and
a Compoun
nds, 781: 75 (22019).
V.D.. Natsik and Yu.A.
Y
Semeren
nko, Low Tem
mp. Phys., 45: 551 (2019).
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Границі кластерів у аморфних плівках:
порівняння експерименту та теорії
Н.Л. Дьяконенко, В.О. Ликах, О.В. Синельник
ННЦ «Харківский політехнічний інститут», Харків, Україна
lykahva@yahoo.com

У проведених нами експериментах по осадженню тонких халькогенідних аморфних плівок на
підкладку при температурі 300 К було знайдено, що плівки мають аморфну структуру. Але в рамках аморфної фази для різних хімічних складів відбувалося утворення структури з чергуванням
областей підвищеної щільності (кластери), які розділені менш щільними і тонкими шарами [1].
Раніше нами було виконано теоретичний опис кластерної структури аморфних плівок, яка
спостерігається експериментально [2, 3]. В якості моделі міжатомних зв’язків були розглянуті
потенціал Леннард-Джонса та потенціал Морзе. У потенціал був введений множник, що описує
кут в ковалентного зв’язку. Були розглянуті два види множника: з еліптичними та з тригонометричними функціями. Гостру направленість ковалентних зв’язків описує множник з еліптичними функціями, але у такому випадку отримати аналітичне рішення не вдається. Застосування
тригонометричних функцій (cos2φ) хоч і не дає такої гостроти, як у еліптичних еквівалентів, але
її можна порівняти з кутовою залежністю для гібридизованих (sp2, sp3) орбіталей.
Для опису аморфної структури були обрані два параметра порядку: середнє відхилення кута ковалентного зв’язку від оптимального середнього значення (φ) і середню міжатомну відстань (r). Для отримання просторових залежностей параметрів порядку, була введена вільна
енергія системи. Варіація вільної енергії за параметрами порядку призводить до системи з двох
диференціальних рівнянь Лагранжа. Рішення дає залежність параметрів порядку, а також щільності плівки від просторової координати (x) при переході з одного кластера в іншій.
Розщеплення змінних у рівняннях Лагранжа та їх інтегрування може бути виконано вибором траєкторії, по якій відбувається перехід з кластеру у кластер. Нами було розглянуто два
види траєкторій. 1) Інтегрування по r при постійному куті φ з наступним замкненням траєкторії
при постійній міжатомній відстані r. Рішення у цьому випадку є кусковим і потребує зшивання.
2) Інтегрування по φ при умові мінімальності міжатомної відстані r у кожній точці. При цьому
між змінними r і φ є однозначна залежність. У протилежність попередньому підходу рішення
зшивання не потребує. Рішення отримане для модифікованого потенціалу Морзе використовувалось у подальшому для порівняння з експериментом та підгонки параметрів.
На серії електронно-мікроскопічних зображень зроблених для плівок кластери виглядають
як темні області, а кластерні межі — як світлі тонкі лінії. Для порівняння з експериментальними даними було виконано фотометрування електронно-мікроскопічних зображень плівки уздовж лінії, яка перпендикулярна до межі між кластерами. Виконана підгонка параметрів в залежності щільності від координати за значеннями щільності, отриманих з експериментальних
даних. Підгонка параметрів проводилася за допомогою алґоритма Левенберґа–Марквардта,
вбудованого в пакет програм Origin.
Порівняння підгінних кривих з експериментальними даними показує їх добру відповідність. В результаті підгонки можна відновити параметри міжатомної потенціалу, а також ширину межі кластерів.
1.
2.
3.

Н.Л. Дьяконенко, В.О. Ликах, І.А. Корж, В.І. Білозерцева, Тези доповідей УНКФН-7 (Дніпро: 2016),
с. 330–331.
N.L. Dyakonenko, V.A. Lykah, A.V. Sinelnik, I.A. Korzh, and V.I. Bilozertseva, Semiconductor Physics,
Quantum Electronics and Optoelectronics, 20, No. 2: 199 (2017).
V.A. Lykah, N.L. Dyakonenko, A.V. Sinelnik, V.I. Bilozertseva, and I.A. Korzh, Proc. of 7th International
Conference Nanomaterials: Application & Properties (NAP-2017) (10–15 September, 2017) (Zatoka,
Ukraine: 2017), vol. 2: p. 02NTF17-1–4 (2017).
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Er3+ and Yb3+ catiions in sillica sol-geel glasses::
structtural-adsorption aand morph
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Silica gllasses preparred by sol–g
gel method ddoped with rare-earth
r
(R
RE) ions havee been paid attention
because they have thhe potential applications
a
to luminesceence (includiing upconverrsion), phosp
phor, solid state llaser and maggnetic materrials [1, 2].
In thhe current worrk, sol–gel gllasses single aand double-d
doped with Err3+ and Yb3+ w
were fabricateed using a
modifiedd sol–gel techhnique. Monolithic gels aare produced on the basis of fumed SiiO2 nanopartiicles with
calculateed amount off Er2O3, Yb2O3, Si(OC2H5 )4, and gelatiion catalyst NH
N 4OH. The key difference of preparing appproach usedd from the co
onventional ssol–gel techn
nique is in the doping of E
Er and Yb io
ons as nanopowdeer incorporateed in fumed silica
s
[3]. Thee content of Er
E and Yb oxiides in the pre
repared sol–g
gel glasses
single-dooped equal 1 wt.%; in dou
uble-doped — the contentt of Er2O3 varried from 0.225 to 5 wt.%, while the
content oof Yb2O3 waas held constant at 2 wt.%
%. Nanopowders (dopantts) of Er2O3/SSiO2, Yb2O3/SiO
/ 2 and
2
Er2O3–Y
Yb2O3/SiO2 were
w
prepared
d using highhly disperse fumed silicaa (SBET = 3000 ± 30 m /g) and erbium/ytterb
rbium nitratess by means a liquid-phase
l
m
method. The structural-ad
dsorption, theermal and mo
orphological charaacteristics off single (Er3+-,
- Yb3+-) and double Er3+/Yb
/ 3+-contain
ning xerogelss during the course of
their therrmal transforrmations up to
t formation of transparen
nt glasses hav
ve been inveestigated usin
ng the low
temperatture nitrogen adsorption/d
desorption, DT
TA/TG and SEM
S
techniqu
ues.
The nitrogen adssorption–dessorption isothherms (Fig., a) and distriibution functtions of porees (voids)
between particles (Fiig., b) show that the texttural characteeristics of RE
E-xerogels ddepend on thee thermal
treatmennt. Calculatioon of the IPS
SD by usingg a self-consiistent regularrization (SC
CR) procedurre gives a
bimodal distribution for all samp
ples. The speecific surfacee area and po
ore volume ddecrease with
h increasing tempperature. Thee position off maxima of m
main IPSD peaks
p
is greaatly changed during calciination in
temperatture range froom 60 to 600
0°C in case oof 5Er2YbSi sample.

a

b

Fig. Nitroogen adsorptioon–desorption
n isotherms (a ) and increm
mental pore size distributionns (b) for RE-ccontaining
xerogels calcined at 60
0°C (1, 3, 5, 7) and 600°C (22, 4, 6, 8).
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Shape and size-dependent morphological transformations
in nickel nanoparticles
V. Beloshapka1, A. Melnik2, V. Soolshenko2
1

Berdyansk State Pedagogical University, Berdyansk, Ukraine
G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
vsoolsh@ukr.net

2

Metallic nanoparticles with a size in the range of 1-100 nm can be considered as a bridge between
atomic structures and bulk materials. The bulk materials have constant physical properties regardless
of size. On the contrary, the properties of nanoparticles determined by their structure and high surfaceto-volume ratio are highly tunable, and this makes nanoparticles promising candidates for technological applications in nanoscale electronics, nonlinear optics, magnetic memory and chemical catalysts.
Because a preparation and functioning of nanoscale devices often involve heating processes, the
ability to predict an influence of size and shape on morphological stability and melting temperature of
nanoparticles is of great importance. Structural instability and size dependent depression of melting
temperature are the main causes of thermal break of nanoscale structures.
By means of molecular dynamic simulations, we investigated the influence of shape and size on
structural stability of nickel nanoparticles in heating-cooling thermal cycle. Different kinds of shape
such as a sphere, tetrahedron, cube, octahedron, and icosahedron were selected as initial shapes of
nanoparticles. The truncated octahedron (Wulﬀ construction) was used for comparison as a thermodynamic equilibrium shape of f.c.c. bulk crystals at zero temperature.
At investigated conditions, the icosahedron structure seems to be a ground structural state of nanoparticles. The features of morphological transformations (shape transformations) of initial shaped
nanoparticles into a stable state are dependent on their size and shape.
The mechanism of transformations involves a cooperative ordering of f.c.c. [110] atomic rows
with formation of transient (single and multiple core) core-shell helical structures.
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Три
иплетная сверхпроводимоссть нанокомпозит
тов сверххпроводн
ник–
м
манганитт: Андрееевская сп
пектроско
опия фер
рмионов М
Майоран
на
В.Ю.
В
Тарен
нков, В.Н. Криворучко
К
о
Донецкийй физико-техни
ический инстиитут им. А.А. Галкина
Г
НАН Украины, Киевв, Украина
kriivoruc@gmail.ccom

Исследоованы трансспортные и спектроскоопические характеристи
х
ики наноком
мпозитов свверхпроводник (MgB2) — манганит (L
La0,7Sr0,3MnO
O3) с разли
ичным объём
мным содерржанием маагнетика.
Особенн
ностью наноокомпозитов является тто, что дибо
орид магния представляяет собой по
орошок с
размераами гранул 5–10
5
мкм, а La0,7Sr0,3MnnO3 — нанопорошок, ср
редний разм
мер частиц которого
к
составляяет 20–30 нм.
н В процессе приготоовления обр
разцов с при
именением ввысоких одноосных
давлени
ий, наночасттицы манган
нита обволаакивали миккрочастицы MgB2, разррывая перко
оляционный клаастер по выссокопроводяящей компооненте, MgB
B2, уже при объёмной
о
коонцентраци
ии манганита ∼ 115–20%. Этоо позволило
о, варьируя концентрац
цию LSMO, определитьь порог, выш
ше которого транспортныее характеристики комппозита опрееделяются протеканием
п
м тока по цепочкам
ц
La0,7Sr0,33MnO3–MgB
B2–La0,7Sr0,3MnO
M 3–MgB2 . Отметим, что манган
нит являетсся материалом с почти стоп
процентной поляризаци
ией носител ей заряда по
о спину.
Ранеее [1–3], меттодами конттактной спеектроскопии
и было покаазано, что в результате эффекта
близости в наноком
мпозите ман
нганит перехходит в свер
рхпроводящ
щее состояниие с формир
рованием
собствен
нного парам
метра поряд
дка с трипллетной симм
метрией. В этом случаае в наноко
омпозите
могут сф
формироватться условияя, когда клаассическое андреевское
а
е электрон-ддырочное со
остояние
может ттрансформи
ироваться в топологичееское состояяние — фер
рмион Майоорана — хаарактеризующееся возникноовением изо
олированногго энергетич
ческого уро
овня внутри щели сверх
хпроводника: −Δ
Δ < ε = EF < Δ. В резулььтате через ттакой контаакт будут пр
роходить ноосители заряяда только с энергией Ферм
ми, т.е., с учаастием ферм
мионов Май
йорана. При росте напряяжения на контакте,
к
для элекктронов с боольшей энер
ргией прохоождение воззможно тольько с испускканием фононов [4]:
|eV| = Δ + nћΩph, чтоо отражается в ВАХ коннтакта скачкками тока.
В даанной работе исследовваны контаккты нанокомпозит MgB2:LSMO (330%) — LS
SMO. На
рис. преедставлена проводимоссть контактта, которая демонстрир
рует особеннности в пл
лотности
состояний с равным
м интервало
ом между ниими по напр
ряжению (ри
ис., б, в). Пооявление тааких особенносттей в областти наведённ
ной триплеттной щели, 0 < eV < ΔLSMO
, являеттся прямым
м доказаL
тельствоом существоования локаализованногго состоянияя — фермио
она Майоранна на уровнее Ферми.
Переносс заряда в такой «энерггетической сструктуре» реализуется
я с участием
м фермионо
ов Майорана и ф
фононов с ћΩ
Ωph ≈ 2 мВ, что
ч и прояввляется в вид
де особенно
остей в провводимости контакта.
к

а
б
в
Рис. (а) Проводимоссть контакта MgB2:LSMO
O(30%) — LSMO;
L
(б) оссобенности в области нааведённой
сверхпрооводимости LSMO
L
0 < eV
V < ΔLSMO; (в) ппериод осцил
лляций δV = ћΩph ≈ 2 мВ.
1.
2.
3.
4.

V.N.. Krivoruchko
o and V.Yu. Tarenkov, Physs. Rev. B, 75: 214508 (2007
7).
V.N.. Krivoruchko
o and V.Yu. Tarenkov, Physs. Rev. B, 78: 054522 (2008
8).
V.N.. Krivoruchko
o and V.Yu. Tarenkov, Physs. Rev. B, 86: 104502 (2012
2).
N. D
Dai and Q.-F. Sun,
S Phys. Revv. B, 99: 0854436 (2019).
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Долговечность деталей машин,
упрочнённых износостойкими детонационными нанопокрытиями
С.Д. Харченко, Т.Т. Супрун
Институт технической теплофизики НАН Украины, Киев, Украина
nanoavia@ukr.net

В работе разработаны и изучены нанокомпозиционные детонационные покрытия типа Cr–Si–B,
при этом обоснован выбор нанокомпозитов, их оптимальный состав для напыления износостойких покрытий.
Изучение качества поверхностных слоёв, в которых протекают процессы активации при
нагружении трением, влияющие на интенсивность протекания механохимических процессов,
осуществляли с помощью современных методов физико-химического анализа.
Триботехнические свойства покрытий оценивались при трении модельных образцов по
торцевой схеме в отсутствии смазки. Испытания проводились в режиме непрерывного скольжения при нагрузке 10,0 МПа, толщина покрытий после доводки составляла 0,20–0,25 мм, шероховатость Ra = 0,63–0,32.
Испытания детонационных нанокомпозиционных покрытий проводили по программе,
включающей определение триботехнических параметров в зависимости от изменения скорости
скольжении. При этом в аналогичных условиях исследовались микроразмерные покрытия,
напылённые вольфрамосодержащим порошком типа ВК15 и легированным порошком на основе никеля.
По результатам микрорентгеноспектрального и рентгенофазового анализа была квалифицирована их структура как тонких конгломерат (до 80% объёма), который состоит из обогащённых
бором ультрадисперсных включений со средним размером порядка 20–35нм. Структуру включений определяют атомы бора, образующие жёсткие подрешётки. Кроме того, установлены боридные фазы, имеющие равномерные зерна, так и боросилицид хрома, а также интерметаллидные
частицы, силициды и бориды кремния в вязкой двухфазной хромборокремниевой матрице [1].
Полученные результаты при изучении тонких поверхностных слоёв, в которых протекают
процессы структурно-термического активирования, позволили обобщить, что поверхностные
плёнки, экранирующие адгезионное взаимодействие в зоне трибоконтакта, имеют ультрадисперсное строение и состоят из смеси фаз покрытия и продуктов их взаимодействия с кислородом воздуха. Следует отметить, что по своему строению тонкоплёночные объекты близки к
дисперсно-упрочненным материалам [2].
Разработанные нанокомпозиционные покрытия показали высокие износостойкие свойства
и были использованы в ремонтном производстве для создания конкурентоспособных изделий с
высоким уровнем эксплуатационных характеристик.
1.
2.

В.В. Щепетов, Проблеми техніки, 1, №3:145 (2011).
С.Д. Недайборщ, Вісник ХНУ, 8, №6: 20 (2013).
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Влияниее структуурной раззупорядоченности
и
2+
+/3+
н
на люминесцентн
ные свойсства Eu
в наноразмерн
ном Al2O3
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И Березов
вская1, Н.И
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и
им.. А.В. Богатсккого НАН Укра
аины, Одесcа, У
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2
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Образцы
ы Al2O3, акти
ивированногго ионами Euu2+/3+ с номин
нальной кон
нцентрациейй Eu 0,001 и 0,01
0 ат.%,
были поолучены меттодом газоди
исперсного ссинтеза, котторый основаан на горениии элементн
ного алюминия в газодисперрсной систем
ме. Согласноо данным РФ
ФА, образцы
ы состоят изз смеси метаастабильных моддификаций оксида
о
алюм
миния (δ*, δ,, θ), первая их
и которых является дооминирующеей. Установленоо, что частиц
цы полученно
ого Al2O3:Euu2+/3+ имеют сферическую
с
ю форму с дииаметром 10
0–70 нм и
не прояввляют выраж
женной тенденции к автооадгезии и формировани
ию агрегатовв (рис. 1).
Меттодами люм
минесцентно
ой спектросскопии покаазано, что в конечныхх продуктах
х синтеза
часть еевропия стаабилизируеттся в состооянии окиссления +2. Так, спект
ктр люминеесценции
Al2O3:Euu2+/3+ (рис. 2) являетсся суперпоозицией полос, обусло
овленных ээмиссией дефектов
д
(λмакс = ∼ 385 нм, 4222 нм) и перееходами 4f5dd → 4f в ион
нах Eu2+ (λмаккс = 400 нм). Наличие Eu
u2+ также
2+
подтверрждается харрактерной для
д переходоов 5d → 4f Eu
E констан
нтой затуханния люминеесценции
τ = 400 н
нс.

Рис. 1. Микрофотогграфия (ПЭМ
М) исходногоо Рис. 2. Спектры
С
люм
минесценции номинально
о чистого
Al2O3:Euu2+/3+
Al2O3 (а), Al2O3:Eu2+/3+ до (б) и после обж
жига при
≥1130°С (в) при λвозб = 325 нм

Кроме того, в области
о
570
0–710 нм в спектре лю
юминесценции (рис. 2) наблюдаюттся уширенные,, слабо разррешённые полосы,
п
обуусловленны
ые 5D0 → 7Fj (j = 0–4) ппереходами в ионах
Eu3+, чтоо характерн
но для разуп
порядоченны
ых систем. Согласно
С
данным РФА,, обжиг Al2O3:Eu2+/3+
на воздуухе при тем
мпературах ≥ 1130°С прриводит к формировани
ф
ию стабильнной α-модификации
*
Al2O3. Ф
Фазовый пеереход δ , θ → α-Al2O3 не сопровождается су
ущественны
ыми изменеениями в
спектрахх люминессценции ио
онов Eu3+. Это означаает, что нееоднородноое уширени
ие полос
5
D0 → 7Fj (j = 0–4) переходов
п
в ионах Eu3+ вызвано нее столько нааличием струуктурных дефектов,
д
сколькоо искажениеем полиэдраа металла всследствие существенно
с
ого различиия ионных радиусов
р
Al3+ (0,553 Å) и Eu3++ (0,95 Å). Благоприятн
Б
ный грануло
ометрически
ий состав и морфология частиц
наноразмерного Al2O3:Eu2+/3+ делают
д
его пперспективн
ным прекур
рсором для получения прозрачной люм
минесцентноой керамики
и, которая м
может найти
и применени
ие в дозиметтрии [1].
1.

N. K
Kawano, T. Kaato, G. Okada,, N. Kawaguchhi, and T. Yan
nagida, Opt. Mater.
M
, 88: 67 (2019).
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Фільтрувальні матеріали з нанонаповнених полімерних сумішей,
одержані 3D-друком
В.О. Білошенко1, Ю.В. Возняк2, О.О. Горбань1, Р.Ш. Іскандаров3, Н.М. Резанова3,
Н.В. Сова3, В.В. Чишко1
1
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, Київ, Україна
Центр молекулярних та макромолекулярних досліджень Польської академії наук, Лодзь, Польща
3
Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, Україна
chishko@ukr.net

2

Одним із відомих методів одержання тонковолокнистих фільтрувальних матеріалів (ФМ) є екструзійна переробка розтопів сумішей несумісних полімерів, в яких компонент дисперсної фази
при течії утворює мікро- або нанофібрили. На основі останніх і формуються ФМ шляхом екстракції матричного полімеру. Зокрема, таким чином створюють прецизійні ФМ із сумішей поліпропілен/співполіамід (ПП/СПА).
Авторами [1] запропоновано новий спосіб виготовлення багатошарових тонковолокнистих
ФМ із суміші ПП/СПА із застосуванням процесу 3D друку, який дозволяє покращити властивості фільтрів та розширити спектр їх застосування в порівнянні з одержаними екструзійним методом.
В даній роботі досліджена дія різних нанодобавок на формування матрично-фібрилярної
структури в суміші ПП/СПА при екструзії розтопу та подальшій переробці стренг в композиційні плівки методом fused deposition modeling (FDM). Вивчено вплив технологічних факторів
на структурну організацію таких об’єктів. Проведені випробування ФМ на затримуючу здатність.
Для досліджень використано промислові зразки полімерів, а саме: ізотактичний ПП як волокноутворювальний компонент, СПА (сополімер капролактаму і гексаметиленадіпінату у
співвідношенні 50:50) як матричний полімер та суміш ПП/СПА складу 20/80 мас.%. Як нанодобавки були вибрані вуглецеві нанотрубки (ВНТ) марки Graphistrength, одержані плазмоводуговою низькотемпературною піролізою, та наночастинки діоксиду цирконію (ZrO2), одержані
методою осадження із розчину, в кількості 2,5 мас.% від вмісту ПП. Стренги із суміші формували на одношнековому та двошнековому екструдерах. Адитивне формування композиційних
плівок здійснювали на 3D принтері Flashforge Creator Pro.
Встановлена залежність процесу волокноутворення ПП від типу обладнання, що застосовується при одержанні стренг суміші ПП/СПА (одношнековий або двошнековий екструдери), а
також умов формування мононитки для 3D друку. Виявлено вплив нанодобавок на морфологію
волокнистих матеріалів (стренги після екстракції СПА, ФМ) — збільшення масової долі волокон ПП та зменшення їх середнього діаметра. Показано, що ФМ, виготовлені з суміші
ПП/СПА, модифікованої наночастинками ZrO2 або ВНТ, мають кращу затримувальну здатність
при очищенні газового середовища. Обговорюються механізм дії нанодобавок на дисперґування компоненту дисперсної фази та волокноутворення одного полімеру в матриці іншого і причини збереження волокнистої структури, сформованої під час екструзії розтопу, при 3D друці.
1.

V.A. Beloshenko, V.P. Plavan, N.M. Rezanova, B.M. Savchenko, and I. Vozniak, Int. J. Adv. Manufact.
Techn., 101, Iss. 9–12: 2681 (2019); https://doi.org/10.1007/s00170-018-3152-x.
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The influence of sulfur dopant
on physicochemical and photocatalytic properties of titanium dioxide
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Recent studies have largely focused on doping TiO2 with nonmetallic elements such as N, S, C, F to
enhance photoactivity of this popular photocatalyst [1]. This way leads to an appearance of a visiblelight-active photocatalyst, based on the creation of new impurity levels just above the VB of TiO2 [2].
In our work we obtained the nanoscale composite materials based on TiO2 and sulfur and studying
their physicochemical and photocatalytic properties.
Nanocomposites were obtained by thermal hydrolysis of titanium ethylate with additions of thiourea. The samples were marked as S/TiO2 (sulfur content was varied). XRD, XPS, SEM, TEM, BET,
UV-VIS and IR spectroscopy were used to characterize properties of the powders obtained.
All the powders were highly crystalized. Pure titanium dioxide sample was characterized by anatase and rutile phases. Samples modified with sulfur were also characterized by anatase and rutile
phases. Brookite peaks were not observed at all.
The size of nanocomposites is decreased under modification from 14 nm (pure TiO2) to 9 nm
(S/TiO2).
Analysis of nitrogen adsorption–desorption isotherms for the synthesized nanocomposites showed
the presence of a hysteresis loop which is the evidence for mesoporous structure of the powders. It was
found that surface area of composites is increased thrice compared with titanium dioxide (from 28 to 94
m2/g).
All the modifications led to bathochromic shift as compared to pure TiO2 photocatalyst, whereas
the band gap width narrowed from 3.23 (pure TiO2) to 3.04 (S/TiO2).
Photocatalytic activity of the composites was studied in the model reaction of destruction of dye
safranin T in aqueous solutions under UV and visible irradiation. Nanocomposites were photocatalytically active in the destruction of this dye both under UV and visible light irradiation, in contrast with
pure titanium dioxide (Table) which acts as photocatalyst only under UV irradiation and might be used
in environmental photocatalysis for industrial waste purification of various organic impurities, in particular, dyes that are stable in the environment.
TABLE. Photocatalytic activity of investigated samples in the destruction of safranine T.
Sample
—

UV (kd⋅10–4, s–1)
0.21

Vis (kd⋅10–4, s–1)
—

ТіO2
1S/TiO2
2S/TiO2
3S/TiO2
4S/TiO2

2.90
0.68
0.35
0.54
0.81

—
1.27
0.61
0.96
1.76

Thus, modification of this photocatalyst by non-metals can provide increasing of sensibility at
longer wavelengths.
1.
2.

S. Karmakar, S. Biswas, P. Kumbhakar, and T. Ganguly, Advanc. Mater. Let., 8: 449 (2017).
M.V. Bondarenko, T.A. Khalyavka, S.V. Camyshan, and I.S. Petrik, Chem. Phys. Techn. Surf., 7: 432
(2016).
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Електрофізичні властивості наночастинок
на основі діоксиду цирконію в умовах зміни ступеню гідратації
А.В. Шило1, О.С. Дорошкевич1,2, А.І. Любчик3, І.А. Даніленко1, Т.Є. Константінова1
1

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, Київ, Україна
2
Об’єднаний інститут ядерних досліджень, Дубна, Російська федерація
3
i3N/CENIMAT, Department of Materials Science, Faculty of Science and Technology,
New University of Lisbon and CEMOP/UNINOVA, Caparica, Portugal
art.shylo@gmail.com

Нанопорошки на основі діоксиду цирконію мають великий прикладний і науковий інтерес завдяки унікальному поєднанню електричних, механічних, оптичних і хімічних властивостей.
Одним з переваг пористих дисперсних систем на основі нанопорошків є висока частка межі
розділу фаз. З урахуванням наявності на зовнішній стороні межі іонних атмосфер адсорбційного походження з роботою виходу, відмінною від роботи виходу електронів з матеріалу наночастинки, ясно, що вона має властивості функціонального гетеропереходу і може мати прикладний
інтерес. Наприклад, бути використана в якості сенсора. Зміна зовнішніх умов буде приводити
до зсуву адсорбційної рівноваги, і, як наслідок, до зміни електричних властивостей гетеропереходу. Таким чином, вимірювання електричних властивостей нанопорошкової системи можна
використовувати для характеризації термодинамічних умов середовища, в якій система знаходиться. З урахуванням високої питомої площі міжфазної межі, чутливість такого сенсора буде
істотно вище, ніж у традиційних сенсорів. Наприклад, пористі наноструктуровані дисперсні
середовища можуть бути використані для точного визначення змін атмосферного тиску, вологості або температури навколишнього повітря.
Дослідження залежності від ступеня гідратованості електричних властивостей нанопорошків на основі ZrO2 в ущільненому вигляді за допомогою спектроскопії електрохімічного імпедансу було метою даної роботи.
Показано, що атмосферна вологість є одним з факторів, що визначають структурноенергетичний стан нанопорошкової дисперсної системи. Зокрема, показано, що енергія активації десорбції входить в узагальнене рівняння провідності в якості активаційного параметра нарівні з термічної складової енергії активації, показано, що адсорбція знижує енергію активації
процесів зарядового транспорту і масопереносу.
Встановлено, що енергія активації десорбції молекул з поверхні наночастинок нелінійно
залежить від вологості зовнішньої атмосфери, є точка синґулярності. Зроблено припущення, що
екстремальний характер залежності енергії активації десорбції від вологості обумовлений суперпозицією двох силових полів електричної природи (притягання Ван-дер-Ваальса і розклинювальний тиск), пов'язаних функціонально концентраційними співвідношеннями іонів у подвійному електричному шарі наночастинок і наночастинок в об’ємі дисперсійного середовища.
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Solubillization off hydroph
hobic substances
byy fluoresccein-conta
aining cop
polyesterss micelless in aqueoous solutio
on
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It has beeen estimatedd that in a raange from 400 to 60% of new drug caandidates thaat enter drug development proograms posseess poorly aq
queous solubbility. Poor solubility
s
preesents a majoor challenge for pharmaceuticcal formulatiion of both oral
o and parrenteral prod
ducts. There are many tecchniques useed to improve aqqueous solubbility of drug
g, such as pH
H adjustmen
nt, salt formation, co-sollvents, comp
plexation,
amorphoous solids annd lipid assem
mblies. All thhese methodss are successsful to some extent or ano
other, but
all do hhave disadvanntages for oral
o or parennteral admin
nistration. Su
urface-active polymer-baased drug
delivery systems havve received considerable
c
interest in th
he recent yeaars because oof their advaantages in
enhancinng bioavailabbility of poo
orly-soluble hhydrophobic drugs and possessing
p
goood biocomp
patibility.
Thereforre, the study of surfactan
nts and their role in pharrmacy is of paramount
p
im
mportance, especially
e
with resppect to their ability of sollubilizing hyydrophobic drugs.
d
We hhave obtaineed a number of
o copolyesteers based on N-substituteed amino acidds (GluSt, GlluLa) and
polyoxyeethylene diolls (PEG 400, 600, 1000, 11500) using Steglich
S
reacction (activateed polycondeensation).
Synthesiized copolym
mers are able to
o form stablee water disperrsion with the size of nanopparticles of 30
0–200 nm
dependinng on the natuure of monom
mer units and ttheir ratio. Th
he hydrophob
bic core of suc
uch particles serves
s
as a
cargo spaace for the inccorporation of
o lipophilic ttherapeutic co
ompounds, att the same tim
me the hydrop
philic polyoxyetheer shell, suppport particles in the disperrsed state, red
duces unwantted interactioons with cellss and proteins duee to the effectss of steric stab
bilization, thee visualizatio
on of such app
plication is ennsured by thee presence
of chrom
mophore fragm
ments — covaalently attachhed fluoresceiin.
The
T ability off dispersionss of such
copolyesters to solubilize waterinsolu
uble compouunds was inv
vestigated
using sudan (III) and curcumiin. It was
establlished that thhe value of so
olubilization capacity
c
is deetermined by
y both the
copolyester structture and the nature of
solubilisate. The m
maximum so
olubilization of Sudan ((III) showed
d GluStbased
d copolyesteers (2.3–6 g/g)
g
and
depen
nds on the length of the
t
PEG
Fig. The dependence of
o the amount of solubilizeed Sudan (III)) and
fragm
ment.
With
the
increase
e
of
the
curcuminn per unit mass of fluoresccein-containinng copolyesterrs on
molec
cular
weight
t
of
PEG
in
the
t
range
their conccentration.
of co
oncentrationss close to th
he CMC,
the solubbilization of Sudan (III) increases
i
siggnificantly (F
Fig.). The sollubilization aability of the obtained
fluoresceein-containinng copolyesters to hold ccurcumin is lower
l
than to
o hold Sudann (III), in thiss case the
maximum
m solubilizaation values (0.9–1.5 g oof curcumin per 1 g of copolyester)) were show
wn by the
more hyydrophilic GlluLa copolyeesters. Moreeover, such copolyesters
c
are capablee to release lipophilic
l
dyes. It was also shown that thrru the interfaace water/occtanol-1 occu
urs the redisttribution into the octanol-1 m
medium up too 80% of sollubilized Suddan (III) duriing 12–25 ho
ours, dependi
ding on their composition.
All oof the abovee, makes the obtained coopolyesters an
a attractive objects for tthe creation of multifunctionnal drug delivvery systemss that, in adddition to the transport
t
fun
nction, will aallow to mon
nitor their
localizattion in the boody due to th
he presence oof a fluoresceent marker.
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The domain wall effect
on the cylindrical ferrite–garnet nanowire thermodynamics
A.B. Shevchenko1, M.Yu. Barabash2
1

G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
2
Technical Centre, N.A.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
mbarabash@nasu.kiev.ua; andborshev@ukr.net

The study of nanoscale systems properties is one of the topic problems of modern physics. Among these
systems, ferromagnetic nanowires (FNs) play a special role, and they are considered as promising materials and devices in various technologies. An important problem whose solution is necessary for the practical application of the FN is the control of their thermodynamic and magnetic properties. In this connection
we have investigated a cylindrical ferrite–garnet (magnetic dielectrics) nanowire with domain wall (DW),
the presence of which, as will be shown our, noticeably affects the thermodynamics of FN. The DW is
formed as a result of competition of the exchange energies and the FN shape anisotropy and can move
along the long axis of the nanowire. The constructed our formalism of the thermodynamic FN study has a
general nature and can be extended to nanowires from any other magnetic material.
Using the general principles of statistical physics, we have determined statistical integral of the
system FN + DW and, accordingly, its thermodynamical characteristics: free energy, entropy, heat
capacity [1]. Based on the obtained results we have established that at temperatures lower than the
Debye temperature of a ferrite–garnet, the domain wall thermodynamical contribution can significantly exceed the corresponding magnon and phonon components of entropy and heat capacity. It is shown
that this effect has a nanoscale nature and disappears with an increase of the diameter of the nanowire.
In this case critical diameter of FN depends on the FN magnetization, constant exchange and the ferrite–garnet lattice constant. The possibility of a negative magnetocaloric effect in a weak magnetic
field is also established. Moreover, for ultrathin ferrite–garnet wires, in which the entropy of domain
wall can greatly exceed the phonon and magnon components, the adiabatic process is carried out
mainly due to the thermodynamic properties of DW. The given result is of particular interest in the
context of the development of new experimental methods to achieve precise temperature values.
1.

A.B. Shevchenko and M.Yu. Barabash, Phys. B: Condensed Matter, 556: 114 (2019).
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Утворення каналів гідродинамічної пластичної течії
в бездислокаційних металічних кристалах
О.Е. Засимчук, Т.В. Турчак, О.С. Гаценко, О.І. Баскова
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ, Україна
eezas@imp.kiev.ua

Запропоновано механізм утворення каналів в'язко-пластичної течії кристалічного матеріалу при
відсутності у вихідному стані дефектів кристалічної будови.
Проведено спрощений аналіз поведінки ланцюжків атомів у кристалі при впливі на них
енергетичного поля різної інтенсивності — від значної до дуже слабкої.
За допомогою розрахунків показано, що в матеріалі під дією зовнішнього механічного поля
атоми, які коливаються в ланцюжках, в ділянках концентрації напруг можуть утворювати вакансії, і при деяких умовах може виникати впорядкована структура, яка складається з вакансій.
Така структура може привести до появи в мікроділянках так званих атом-вакансійних станів. В
свою чергу ці стани є зародками гідродинамічних каналів, по яких відбувається в’язкопластична течія матеріалу.
Аналогічний процес може відбуватися при наявності дуже слабких, але складних високоорганізованих полів. Коли вони потрапляють на систему з великим набором параметрів коливальних процесів, стає можливим резонанс, що стимулює утворення структури, в якій можуть
виникати канали гідродинамічної пластичної течії кристалічного матеріалу.
Паралельно з аналітичними розрахунками було зроблено комп’ютерне моделювання методом молекулярної динаміки з використанням EAM-потенціалу. Як дослідний матеріал були
обрані нанокристали ГЦК-металів розміром 6,4×6 ×1,6 нм і орієнтацією <010>{010}. Умови
навантаження являли собою статичне одновісне навантаження до ступеня деформації у ∼ 13%.
Результати моделювання збігалися з результатами розрахунків.
Таким чином, зроблено висновок, що вакансійні дефекти можуть виникати і розмножуватися, утворюючи ділянки в'язко-пластичної течії кристалічного матеріалу не тільки за допомогою
дислокацій, але і при їх відсутності.
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Не зваж
жаючи на знаачний обсягг накопиченних експерим
ментальних даних, явищ
ще структур
рної чутливості нанофазнихх платиновм
місних каталлізаторів є і на теперіш
шній час доссить актуалььним питаннням. Селекттивність утв
ворення кроотонового спирту
с
в
резуультаті гідр
рування кро
отонового аальдегіду зр
ростає зі
збілььшення роззміру наночастинок пплатини [1]]. Також
покаазано, що сеелективність утворенняя кротилово
ого спирту у рідкофазн
ному гідруваанні кротоннового альд
дегіду на
наноочастинках платини, нанесених
н
нна SiO2 та α-Al2O3,
збілььшується зіі збільшенн
ням розміруу наночасти
инок [2].
Опиисано поміттне збільшеення селекттивності уттворення
цикллогексану зі збільшенн
ням розміруу наночастинок платинии у реакції гідрування
г
циклогексен
ц
ну [3].
З метою пор
рівняння впл
ливу розміруу наночасти
инок платинии на гідруваання подвійн
ного та потррійного зв’яззків було
дослліджено реакції гідруваання найпроостіших молекул, що
Рис. 1. Залежність швидкості реакції
р
чені зв’язки етилену та аацетилену. КаталізаК
в розміру наанесе- місттять ненасич
гідрування етилену від
тории були одерж
жані шляхом
м нанесенняя на γ-Al2O3 монодиних наноочастинок платини.
сперрсних наноч
частинок плаатини з колої
оїдних розчи
инів.
Н
На рис. 1 наведено
н
зал
лежність шввидкості гід
дрування
етиллену від ро
озміру нано
очастинок пплатини. Швидкість
Ш
переетворення етилену,
е
ро
озрахована нна одиницю
ю площі
повеерхні платини, проходи
ить через м
максимум, що
щ відповідаає каталізато
ору з нанессеними наноочастинкам
ми розміром 3,7 нм. З по
одальшим збільшенням
м розміру наанесених
наноочастинок швидкість
ш
гідрування
г
еетилену змееншується.
Н
На рис. 2 наведено
н
зал
лежність шввидкості гід
дрування
ацеттилену від розміру наночастинокк платини. Зі
З збільРис. 2. Залежність швидкості реакції
р
шен
нням
розміру
у
нанесених
х
наночасти
инок
сумарн
на
швиду нанегідрування ацетиленуу від розміру
кістьь перетвореення ацетилеену зменшуєється.
п
сених нааночастинок платини.
Т
Таким чино
ом, показано
о, що реакцції гідруванн
ня етилецетилену є сттруктурочуттливими до розміру нан
ночастинок платини.
ну та ац
1.
2.
3.
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Класичний розмірний ефект в оптичному поглинанні
металевою еліпсоїдальною наночастинкою
А.О. Коваль, А.В. Коротун
Національний університет «Запорізька політехніка», Запоріжжя, Україна
andko@zntu.edu.ua

В теперішній час оптичні властивості металевих 0D-структур є предметом інтенсивних теоретичних та експериментальних досліджень, що зумовлене широким практичним використанням
явища поверхневого плазмонного резонансу (ППР). У випадку наночастинки еліпсоїдальної
форми характеристики ППР залежать як від її орієнтації відносно падаючої хвилі, так і від поляризації самої хвилі [1].
Як відомо [2], переріз поглинання визначається уявною частиною поляризовності, яка для
еліпсоїдальної наночастинки є діагональним тензором ( α j = α jj ) і може бути записана у вигляді:

Im α j (ω) =

4π
abc
3

m II

(L  + (1 − L )  )
I

j

j

m

2

+ L2j  II

2

, j = 1, 2, 3 ,

де a, b і c — півосі еліпсоїда; m — діелектрична проникність оточуючого середовища;

(1)

Lj

—

деполяризувальні фактори;  I і  II — дійсна та уявна частини діелектричної функції матеріалу
наночастинки.

I = ∞ −

ω2p τ2
1 + ω2 τ2

,  II =

ω2p τ

ω (1 + ω2 τ2 )

.

(2)

Тут  ∞ — компонента, що описує внесок іонного остова; ω p = e 2 ne / 0 m* — плазмова частота,
ne — концентрація електронів провідності; m* — ефективна маса електронів; τ — час релаксації.
Відзначимо, що основною причиною відмінності часу релаксації у металевих наночастинках від 3D-металу є розмірні ефекти. Тому у формули (2) для дійсної та уявної частин діелектричної функції замість τ входитиме τeff, яке для частинок еліпсоїдальної форми також є тензором
−1
−1
−1
τeff
, j = τbulk + τsurf , j ,

(3)

−1
τsurf
, j = 4πL j σ j (ω) ,

(4)

де τbulk — час релаксації у 3D-металі,

а σj(ω) для еліпсоїдальних наночастинок визначається за допомогою кінетичного підходу, запропонованого в роботі [3].
Результати розрахунків свідчать про суттєвий вплив анізотропії форми наночастинки на її
оптичні характеристики, зокрема, на уявну частину поляризовності, а, отже, і на переріз поглинання.
1.
2.
3.

S.W. Prescott and P. Mulvaney, J. Appl. Phys., 99, No 12: 123504 (2006).
C.F. Bohren and D. R. Huffman, Absorption and scattering of light by small particles (John Wiley&Sons:
2008).
П.М. Томчук, В. М. Старков, УФЖ, 63, №3: 204 (2018).

109

С2-5

Магн
нітом’які властив
вості нан
нокристал
лічних оссердь
сплааву Fe73Nb
N 3Cu1B7Si
S 16 з нав еденою полем
п
магнітною анізотропією
А.В. Носенко, О.М. Семирга, ІІ.К. Євлаш,, В.В. Кирил
льчук, В.К.. Носенко
Іннститут мета
алофізики ім. Г
Г.В. Курдюмовва НАН Україн
ни, Київ, Україїна
itrij@ukr.net

Нині маагнітно-м’яккі нанокристталічні сплаави системи
и Fe–Nb–Cu–
–Si–B [1] ш
широко викор
ристовуються в магнітопровводах різном
манітних інддуктивних компонентів
к
в (трансформ
маторів та др
роселів).
Відомо, що утворен
ння в цих спл
лавах при теермообробці нанокристалів α-Fe(Sii) покращує їх магнітом’які ввластивостіі. Об’ємна до
оля нанокриисталів в них
х складає 75–
–80%, а їх роозміри — пр
риблизно
10 нм [1]. В цих та аналогічних
а
сплавах мож
жна змінюваати форму петлі гістереззису, наводяячи в них
одновісн
ну магнітнуу анізотропію
ю при термоомагнітній обробці
о
(ТМ
МО) [1, 2]. Зрростання маагнітного
пполя яке прикладається до
д осердь прри відпалі пр
риводить
ддо зростанняя наведеної поперечноїї магнітної анізотроа
ппії, що супро
оводжується
я зменшенняям початковвої магніттної проникн
ності [1, 2].
На рису
унку представлені петллі перемагн
нічування
оосердь післяя звичайного відпалу тта після (ТМ
МО) при
3360°С та 46
60°С. Видно
о, що збілььшення темп
ператури
Т
ТМО призво
одить до білььшого нахиллу та лінійн
ності петллі перемагніічування. Таака поведінкка пояснюєється збілльшенням величини
в
нааведеної пооперечної магнітної
м
аанізотропії. Збільшення
З
температурри ТМО з 360°С
3
до
5580°С призввело до зменшення поочаткової магнітної
м
ппроникності з 120000 до
о 40000. Такку поведінк
ку можна
п
пояснити
тим
м,
що
магніт
тна
анізотро
опія
легше
наводитьн
Рис. Петтлі перемагніічування осер
рдь після
ижчих до тоочки Кюрі нанокрисзвичайноого відпалу та після ТМО
Т
при ся при темпеературах бли
т
талів
α-Fe(Si
i),
яка
склада
ає 607°С [1]].
360°С таа 460°С.
Проведен
но порівня
яння магніітних власттивостей
оосердь після звичайного відпалу та Т
ТМО при тем
мпературі
330°С таа 580°С. Всттановлено, що
щ підвищенння температтури ТМО оссердя (до 5800°С) порівняяно з звичайним відпалом
м призвод
дить до зменшенняя: початко
ової магні
нітної проникності
(μi1 = 1770000 → 850000), коефіцієнта прямоккутності (від
д 0,89 до 0,54
4) та питомихх втрат в осеерді. Зокрема, длля частоти 800 кГц, макси
имальної маагнітної інду
укції 0,2 Тл, це зниженняя становить 43 Вт/кг
(стандарртний відпалл 48 Вт/кг). Підвищення
П
я температур
ри ТМО (до 580°С)
5
підвиищує частоттну стабільність п
початкової магнітної
м
проникності оссердь. Зокреема, для часттоти 50 кГц ввона станови
ить 50000
(звичайн
ний відпал 26000).
2
Переевагою осеррдь, що відпаалюється у зовнішньому
з
му магнітном
му полі, є
незалеж
жність ефекти
ивної магніттної проникнності від вел
личини поля до досягненння індукції насичення.
Отри
имані харакктеристики дозволяють
д
ррозраховуваати на ефективне викориистання нови
их магнітопровоодів із сплавуу Fe73Nb3Cu1B7Si16 в імпуульсних тран
нсформатораах та дроселяях джерел живлення.
ж
1.
2.

G. H
Herzer, Acta Materialia,
M
61: 718 (2013).
R. M
Madugundo, O.
O Geoffroy, T.
T Waeckerlee, B. Frincu, S. Kodjikian, and S. Rivooirard, Journa
al of Magnetissm and Magneetic Materials,, 7: 422 (20166).
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Concentration dependences of galvanomagnetic and thermoelectric
properties of Bi1xSbx thin films in the range x0–0.25
E.I. Rogacheva, A.N. Doroshenko, A.Yu. Sipatov, O.N. Nashchekina
National Technical University ‘Kharkiv Polytechnic Institute’, Kharkiv, Ukraine
rogachova.olena@gmail.com

Bi1−xSbx solid solutions have attracted much attention both as a promising thermoelectric (TE) material
for refrigerating devices at temperatures below ∼ 200 K and a fascinating material in solid-state physics. The development of nanotechnologies and the possibility of enhancing the TE figure of merit in
low-dimensional structures have stimulated studies of Bi1−xSbx thin-film structures. Recently, interest
in investigating the transport properties of Bi1−xSbx thin films has grown sharply due to the observation
of the special properties characteristic of topological insulators in Bi1-xSbx crystals. All this draws attention to the study of the properties of Bi1−xSbx both from the point of view of fundamental solid-state
physics and practical applications.
Earlier [1–3], we first observed anomalies in the concentration dependences of different properties
in the Bi1−xSbx polycrystals in the vicinity of x = 0.01, 0.03, 0.07, 0.08, and attributed them to percolation effects in impurity subsystem of crystal, a transition to a gapless state, a semimetal-semiconductor
transition, and transition indirect — direct semiconductor, respectively. After that, we established that
the concentration anomalies of the properties are reproduced in thin films grown by thermal evaporation in vacuum of Bi1-xSbx crystals with compositions x = 0–0.09 [4].
The goal of this work is to expand the area of research compositions to x = 0.25 and conduct more
detail study of concentration dependences of Bi1−xSbx thin films transport properties.
Polycrystalline Bi1xSbx samples were prepared by ampoule method, and after the synthesis were
annealed at 520 K for 720 h. The thin films with thickness d ∼ 300 nm were obtained by the thermal
evaporation of Bi1−xSbx crystals with different compositions (x = 0–0.25) in vacuum and their deposition on (111) mica substrates at the temperature 380 K. The chemical composition and homogeneity of
the samples were controlled using the electronic microprobe analysis and X-Ray photoelectronic spectroscopy. It was shown that with a high degree of accuracy the film composition corresponded to the
initial material composition. The obtained films had a mosaic monocrystalline structure with a trigonal
axis perpendicular to the film surface. The measurements were carried out at room temperature on
freshly prepared films extracted from the vacuum chamber to air.
The room-temperature dependences of in-plane electrical conductivity, the Hall coefficient RH,
magnetoresistance, and the Seebeck coefficient S on the composition of the Bi1−xSbx polycrystals and
thin films were obtained. All the concentration anomalies observed earlier in the Bi1−xSbx polycrystals,
were reproduced in thin films. On the one hand, this represents another evidence of the existence of
concentration anomalies in the Bi1−xSbx solid solutions, and, on the other hand, indicates a good correspondence between the composition of Bi1−xSbx solid solution used as the initial material and that of
the thin film. The fact that in the films, the sign of RH changes with a change in x in the range x= 0–
0.04 although the sign of S remains unchanged revealed in [4] was again confirmed. It was shown that
x at which RH sign changes depends on the degree of film orientation.
The results obtained represent another evidence of the existence of the concentration anomalies in
the isotherms of transport properties of Bi1−xSbx solid solutions, which should be taken into account
when interpreting the results of studies and predicting properties of Bi1−xSbx crystals and thin films.
1.
2.
3.
4.

E. Rogacheva, A. Drozdova, O. Nashchekina et.al., Appl. Phys. Lett., 94: 202111 (2009)
E. Rogacheva, A. Drozdova, O. Nashchekina, phys. stat. sol. (a), 207: 344 (2010).
А. Doroshenko, E. Rogachova, A. Drozdova et al., J. Thermoelectricity, 4: 23 (2016).
E. Rogacheva, O. Nashchekina, D. Orlova et al., J. Electronic Materials, 46: 3821 (2017).
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Epoxy composites capable of thermohardening and thermoplasticization
after hard heating (200–300°С)
D. Starokadomsky
O.O. Chuiko Institute of Surface Chemistry, N.A.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
km80@ukr.net

This work shows an examples where the filling is capable of thermoreinforcing a composite in comparison with unfilled polymer and (sometimes) with a not-heated composite. These effects have not been covered in the literature, and I suggest to call them ‘thermostrengthening’ and ‘thermoplasticization’ (when
warming up improves flexibility/plasticity). The
55C
500
difference from the well-known effects of poly250C
450
Н55
mer’s thermally reinforcing is discussed tempera400
ture. So, it is well-known that polyepoxides are
Н250
350
300
strengthened by heating at 50–120°C, but they can
250
work no higher than 150–200°C (when the final
200
destruction begins). In our case, after such a ‘dead150
ly’ warming up for polyepoxides as 240–270°C,
100
these
composites only improve the physical prop50
erties, or reduce them very insignificantly (by 5–
0
Н
SiC/Z
SiC
TiN
Z
G
GrOx
15%, but not in 1.5–2 times as it happens with unFig. Compression load (kgf) for composites without fill- filled epoxy polymer).
ing (H) and with 50 wt.% SiC and cement (1: 1, SiC\Z),
Figure shows examples of thermal strengthenSiC, TiN, cement M400 (Z), gypsum G5 (G) and from ing for a number of composite systems. All the
0.01 wt.% graphene oxide (GrOx). Line H55 shows the microfilled composites taken after 250°C gave a
level for H after 55°C, H250 — after 250°C (1 hour).
higher than H-polymer index, while without such
heating only a composite with SiC was such. Note
that the studied nanofillers and a number of microfillers (basalt fiber, etc.) do not give such effects, losing
strength as shown in the example of epoxide with 0.01 wt.% graphene oxide (sample GrOx, Fig.).
From table it is clear, that discussed composites can be plasticized after 250°C. This is indicated by
the possibility of deeper penetration of Rockewll’s SteelSphere up to 60 microns or more (instead of 30–
50 microns without 250°C unlike the H-polymer, which naturally loses plasticity after 250°C. At the same
time, fillers were found, the microhardness of which is almost insensitive to heating (see Table) or even
grows after it (for marshalite).
Note that this effect was first discovered in 2017 on epoxy composites with micronuclear iron [1].
TABLE. Microhardness of the filled composites, at different thermal modes. Italic indicates the measurement at
which or to which the sample was destructed. Designations for the destruction of samples: T — cracked, (T) —
most samples in this series of tests were cracked.
Soft = 55°С 5 h
Unfilled (Н)
SiC
TiN
SiO2 (marshalite)
Hard = 250°С 1 h
Unfilled (Н)
SiC
TiN
SiO2 (marshalite)

20
150
210
270
400

30
230
300 (Т)
350
500

40
310
420 (Т)
440 (Т)
550 (Т)

50
380
550 (Т)
550(Т)
Т

60 мкм
450 (Т)
Т
Т
—

170
210
180
370

250
330
300
450

330(Т)
430
370
550

Т
530
460
600(Т)

—
570 (Т)
500 (Т)
700 (Т)

1. D. Starokadomsky, Epoxy Composites with 10 and 50 wt.% Micronanoiron: Strength, Microstructure, and
Chemical and Thermal Resistance, Russian Journal of Applied Chemistry,.2017, 90, No. 8: 1304.
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Секція 3
Метали, сплави, кераміка
та композиційні матеріали
в наноструктурному стані

С3-1

Numerical calculation of the dislocation basis loop bias in hexagonal crystal
A. Babich, V. Klepikov, P. Ostapchuk
Institute of Electrophysics & Radiation Technologies, N.A.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
babichart@gmail.com

Network dislocations and dislocation loops (DL) are usually considered as main extensive microstructure defects in metals at the initial phases of irradiation. Their nucleation, diffusion growth, or dissolution directly reflects the processes of generation, migration, and subsequent absorption by various
sinks of point defects (PD) caused by irradiation. Understanding the mechanisms controlling the evolution of such objects as dislocation loops is extremely important for describing the phenomena of
radiation swelling and growth of structural reactors materials of the modern and future generations [1].
Since their main function is that they are sinks for radiation PDs, the problem of correct calculations
the diffusion fluxes of the PDs for a specific loop appears. Generally accepted that dislocation loops
preferentially absorb their own interstitial atoms (ISA) than vacancies, because of their stronger elastic
interaction with the ISA. The quantitative expression of this preference is the integral value, called the
absorption efficiency of the PD given by the sink, or rather the relative difference between the absorption efficiencies of its own interstitial atoms and vacancies, known as bias. As a result, loops absorb
more ISA, and vacancies remaining in excess diffuse into other (with a smaller preference factor)
sinks: grain boundaries and pores. This is the possible explanation of the phenomenon of vacancy
swelling of stainless steels under irradiation. As for hcp metals, under irradiation, along with interstitial ones, vacancy loops of sufficiently large dimensions are also observed. In particular, in zirconium
interstitial loops mainly grow on prismatic planes, and vacancy loops in the basal plane. Such distribution of loops is usually considered as a reason of radiation growth. Radiation growth is accompanied
by a change in the shape of the material without external load and without a noticeable change in volume. Thus, zirconium in the process of growth expands in the a direction and narrows along the

c axe. This means that the diffusion fluxes of radiation PDs are separated, but between the sinks of
the same type, but of a different nature: interstitial and vacancy loops. The mechanism of this separation is not completely clear. The fact is that if a crystal, as usual, is modeled elastically with an isotropic medium, it turns out that the loop ‘bias’ does not depend on its nature, it is determined by its
radius and the density of sinks [2]. This makes impossible the existence of macroscopic vacancy
loops. Therefore, another option was proposed which is associated with the anisotropy of the diffusion
coefficients of the PD. However, the conclusions of the authors are based on solving the simplest diffusion-anisotropic problem for a straight-line dislocation and the degree of adequacy of generalization
to loops is not clear. The dependence on the radius, the nature of the loop and any of its quantitative
characteristics are also unclear. Since there are no works including the elastic anisotropy of hcp metals
in the diffusion problem, this option is considered the best way for a qualitative explanation of the
phenomenon of radiation growth. In this paper, the specified gap is eliminated. Diffusion flows of TDs
onto a circular basic edge loop of zirconium were calculated numerically (by the finite-difference
method) taking into account their elastic interaction and the elastic anisotropy of the crystal. The dependences of the efficiency of capturing TD and the bias on the radius and nature of the loop are obtained. The role of the boundary conditions in the formulation of the corresponding diffusion problem
is analyzed.
1.

2.

В.Н. Воеводин, И.М. Неклюдов, Эволюция структурно-фазового состояния и радиационная стойкость конструкционных материалов (Киев: Наукова думка: 2006).
V.I. Dubinko, A.S. Abyzov, and A.A. Turkin, J. Nucl. Mater., 336: 11 (2005).
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Вивчення кінетики неізотермічного спікання кераміки
на основі нанорозмірних порошків BaTiO3
Д.І. Барановський, А.В. Рагуля
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича, Київ, Україна
baranovskyi.dmytro@gmail.com

На сьогоднішній день титанат барію має дуже широке застосування в електротехніці. Це пояснюється його високими діелектричною проникністю і п’єзоелектричними характеристиками, та
відносно низькою вартістю виготовлення. BaTiO3 може бути використаний в якості діелектрика
в керамічних конденсаторах так і в якості п’єзоелектричного матеріалу в мікрофонах та інших
перетворювачах. Але як відомо, його важливі властивості залежать від розміру зерна (< 1 мкм)
та пористості [1]. Вплинути на ці характеристики можна за допомогою спікання з контрольованою швидкістю ущільнення. Саме тому дослідження кінетики неізотермічного спікання даного
матеріалу викликає великий інтерес.
В роботі був використаний порошок BaTiO3 з розміром частинок 20–25 нм. Було проведено
комплексне дослідження процесів, що відбуваються в структурі в той чи інший момент спікання. В ході експерименту варіювалися швидкості (3, 10, 20, 30, 40°C/хв) та максимальні температури нагріву (700–1300°C). Було виявлено, що під час спікання нанорозмірного BaTiO3 з лінійними швидкостями нагріву 10, 20, 30 та 40°C/хв. спостерігається бімодальне проходження
процесу усадки, з двома максимумами, перший в діапазоні температур 800–1100°C та другий в
діапазоні температур 1150–1300°C. Також було виявлено, що обрані режими нагріву надали
можливість зберегти розмір зерен на рівні розміру вихідного порошку, проте абсолютна щільність зразків не була досягнута, залишкова пористість в спечених зразках — 10–13%. В свою
чергу спікання з більш низькою швидкістю нагрівання, в нашому випадку 3°C/хв., дозволяє
досягти більшої щільності проте призводить до значного зростання розміру зерна.
На основі отриманих даних було побудовано поле кінетичного відклику в інтервалі температур 700–1300°C, опрацювання якого в подальшому надасть можливість визначити оптимальний
режим спікання задля отримання щільної кераміки з високими діелектричними характеристиками.
1.

K. Kinoshita and A. Yamaji, J. Appl. Phys., 47: 371 (1976).
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Використання штучних нейронних мереж для прогнозування
трибологічних властивостей сталей
С.А. Беспалов1, В.М. Уваров2
1

Президія НАН України, Київ, Україна
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ, Україна
bespalov@nas.gov.ua

2

Розвиток промисловості, який вимагає підвищення потужності та швидкохідності машин, необхідність їхньої роботи у газових та рідких середовищах, при низьких та високих температурах, ставить завдання неперервного збільшення надійності та довговічності деталей машин і
механізмів. Сучасний стан знань фізичних і механічних властивостей матеріалів дозволяє забезпечити достатню міцність деталей машин з великою гарантією від поломок в нормальних
умовах експлуатації. Але найбільш розповсюдженою причиною виходу деталей і робочих органів машин з ладу є не повне руйнування, а знос та пошкодження робочих поверхонь під
впливом сил тертя. Підвищені зноси порушують нормальні взаємодії деталей у вузлах, викликають додаткові навантаження, удари в спряженнях та вібрації, стають причиною недопустимого шуму машин, заїдання та заклинювання, що врешті решт спричинює аварійні ситуації.
Оскільки 80–85% машин та механізмів виходять з ладу внаслідок зносу деталей, а вимушені
їхні простої при ремонті рухомих спряжень призводять до зменшення продуктивності на 15–20%
[1, 2], довговічність, надійність та тривалість експлуатації машин в багатьох випадках пов’язані із
зносостійкістю матеріалів, з яких вони виготовлені [3]. Тому мінімізація зношування є одною з
центральних ланок рішення таких проблем, як економія енергії, скорочення витрат матеріалів, а
також забезпечення надійності та безпеки механічних систем. В зв’язку з цим виняткове значення
набувають роботи в галузі триботехнічного матеріалознавства, які можуть поглибити існуючі та
віднайти нові способи зниження втрат при терті та зношуванні шляхом підвищення зносостійкості деталей машин та механізмів. Це підтверджує необхідність дослідження загальних закономірностей руйнування в умовах контактної взаємодії та їхній зв’язок з особливостями структуроутворення, в тому числі формування поверхневих шарів тертя в наноструктурному стані [4].
Водночас процес проведення трибологічних досліджень в більшості випадків потребує випробування значної кількості зразків, використання дорогого експериментального обладнання, а
також трудомісткої інтерпретації результатів. Тому для прогнозування працездатності матеріалів, що працюють за умов тертя, та керування структурно-фазовим станом контактних поверхонь,
який би забезпечував необхідний рівень фізико-механічних властивостей, актуальним є поєднання результатів експериментів з використанням сучасного комп’ютерного моделювання.
В роботі розглядається можливість застосування штучних нейронних мереж для прогнозування трибологічних властивостей конструкційних сталей. За результатами моделювання структурно-геометричних параметрів поверхні проведено аналіз несучої здатності поверхні контакту зразків сталі 40Х в залежності від температури гартування та показано можливість застосування нейронномережевого моделювання не тільки для наближення багатовимірних залежностей до розпізнавання, а й для вирішення більш складних задач прогнозування послідовностей
функціональних властивостей поверхні конструкційних сталей.
1.
2.
3.
4.

Д.Н. Гаркунов, Триботехника (конструирование, изготовление и эксплуатация машин) (Москва:
Издательство МСХА: 2002).
А.С. Проников, Параметрическая надежность машин (Москва: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана: 2002).
А.В.Чичинадзе, Э.Д.Браун, Н.А.Буше и др., Основы трибологии (трение, износ, смазка): Учебник
для технических вузов (Москва: Машиностроение: 2001).
В.В. Тихонович, В.Н. Уваров, Успехи физики металлов, 12, №2: 209 (2011).
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Вплив різних типів вихідної бімодальної зеренної структури
на показники надпластичності
В.В. Брюховецький1, А.В. Пойда1, В.П. Пойда2, Д.Є. Мила1
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Показники надпластичності дуже чутливі до мікроструктури матеріалу, перш за все до розміру зерна
та дефектності структури. Оскільки згідно сучасних уявлень швидкість надпластичної деформації
обернено пропорційна як мінімум квадрату розміру зерна, то для збільшення оптимальної швидкості
деформації і збільшення показників пластичності потрібно досягти мінімально можливого розміру
зерна. Створення в матеріалі нанокристалічного структурного стану дає можливість збільшити швидкість здійснення надпластичної деформації, тобто зробити ефект надпластичності більш технологічно
привабливим. Для досягнення такого структурного стану зазвичай використовують методи інтенсивної пластичної деформації. Для цього потрібні спеціальні методики обробки та обладнання, що ускладнює і сам процес, і його реалізацію. До того ж подрібнення структури методами інтенсивної пластичної деформації наразі є можливим лише для заготовок малих розмірів, що обмежує можливість промислового застосування цих методів. Одним з перспективних підходів до досягнення високої міцності
без істотного зниження ресурсу пластичності матеріалів є надання ним бімодальної структури, що
складається з субмікрокристалічних або нанокристалічних зерен, які оточують більші зерна. Такі
структури можна одержати традиційними промисловими методами термомеханічної обробки. Однак
до теперішнього часу аналіз механічної поведінки матеріалів з бімодальними структурами проведено
лише в досить вузькому інтервалі швидкостей деформації і температур. Метою цієї роботи є дослідження і порівняння особливостей проявлення ефекту надпластичності в алюмінієвому сплаві системи Al–Zn–Mg–Cu з двома різними типами вихідної бімодальної зеренної структури. Вихідна структура першого типу складається з прошарків субмікрокристалічних зерен, витягнутих у напрямку прокатки вихідних заготовок. Ці прошарки розділяють між собою скупчення крупних зерен. Частка, зайнята
зернами в субмікрокристалічних прошарках, складає приблизно 24%. Другий тип зеренної мікроструктури - це великі зерна, з середнім розміром близько 50 мкм, які оточені або вбудовані в матрицю з
субмікрокристалічних та нанокристалічних зерен. Об’єм, зайнятий крупними зернами, складає близько 37%, тобто в другому типі мікроструктури, на відміну від першого типу, переважають дрібні зерна.
Механічні випробування зразків проводились в режимі повзучості при сталому напруженні плину σ
при температурі 793 К в інтервалі прикладених напружень σ від 2,5 МПа до 7,0 МПа. Було встановлено, що для зразків першого типу максимальне відносне видовження до зруйнування δ складає 280%
при σ = 5,5 МПа. Для зразків з вихідною структурою другого типу максимальне видовження до зруйнування при температурі Т = 793 К склало 350%. Таке видовження спостерігається у зразків, деформованих при σ = 4,5 МПа. Зразки накопичують основну частину деформації з постійною швидкістю істинної деформації. Дослідження, виконані в цій роботі, показують, що видовження до зруйнування і
величина показника швидкісної чутливості напруження плину m для обох досліджених структурних
станів є близькими. Однак є і відмінності надпластичної поведінки зразків з різною вихідною структурою. Так для зразків, вихідна структура яких має більшу об’ємну частку субмікрокристалічних зерен,
оптимальна швидкість надпластичної деформації є дещо вищою. Однак важливою є відмінність, яка
полягає в тому, що інтервал напруження плину і швидкостей деформації, в яких m ≥ 0,3, для зразків з
більшим вмістом субмікрокристалічних зерен у вихідній структурі є значно ширшим. Дослідження
характерних видів деформаційного рельєфу, що утворився на поверхні робочої частини надпластично
продеформованих зразків сплаву, дало змогу зробити висновки про те, що у зразках першого типу деформація була локалізована на межах великих витягнутих в напрямку розтягу зернах, між якими були
зосереджені колонії субмікрокристалічних зерен. Спостерігається проковзування великих зерен на
прошарках з субмікрокристалічних зерен. В той же час в зразках другого типу деформаційні процеси
були локалізовані в ділянках, які зайняті субмікрокристалічними зернами, а великі зерна відігравали в
деформаційних процесах другорядну роль.
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Динамічне повернення в ультрадрібнозернистій міді
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В останні десятиліття багато робіт було присвячено вивченню структури та визначенню механізмів, які відповідають за унікальні механічні властивості нанокристалічних матеріалів. Головною перевагою нанокристалічних матеріалів є висока міцність та надпластичність, однак через
помітно більш високі коефіцієнти дифузії, ніж у звичайних полікристалічних матеріалів [1],
високі внутрішні напруження і нерівноважні межі зерен ці матеріали мають більш низьку термостійкість, особливо в умовах помірних та високих температур. Одним із способів зменшення
неґативного впливу дифузних процесів є зниження температури деформації.
Основна увага у нашій роботі приділяється термоактиваційному аналізу деформуючого напруження на основі експериментів по релаксації напружень модельного матеріалу — ультрадрібнозернистої (УДЗ) міді — в діапазоні температур 77–295 К. Для одержання УДЗ структури
використовувався метод рівноканальної кутової гідроекструзії [2]. Розмір зерна становив 500
нм [3]. Зразки деформувалися розтягуванням з постійною швидкістю деформації 10–4 с–1. Під
час випробування проводили вимірювання релаксації напружень. Розраховані за даними релаксації температурні залежності напруження σ(T) при фіксованій деформації та активаційного
об'єму Va(T) використовувалися для обговорення механізмів, які контролюють швидкість пластичної деформації УДЗ міді в досліджуваному діапазоні температур.
Результати показали, що температура сильно впливає на пластичність і міцність УДЗ міді.
При кімнатній температурі нестабільність у вигляді шийки виникає відразу після межі текучості,
на відміну від температури 77 K, де спостерігається невелика стадія лінійного зміцнення. Відсутність зміцнення при підвищених температурах може свідчити про те, що під час пластичної деформації процес динамічного повернення є домінуючим. Оскільки повернення є дифузним процесом, при низькій температурі вплив динамічного повернення зменшується, тому домінуючим
процесом є зміцнення за рахунок накопичення дислокацій. Термічно активаційний аналіз показав,
що при температурах нижче ∼ 200 К експериментальні залежності напруження течії та активаційного об’єму від температури відповідають механізму термічно активованого перетину дислокацій
лісу. При температурах понад 200 K активаційний об’єм зменшується зі збільшенням температури, що суперечить механізму перетину дислокацій лісу. Однією з причин, що пояснює це протиріччя, є динамічне повернення. Тому для правильних оцінок активаційного об’єму необхідно враховувати не тільки процеси зміцнення, а й процес повернення. Посилення ролі повернення, стимульованого високою щільністю дислокацій у УДЗ міді, призводить до значної недооцінки об'єму
активації, розрахованого з даних релаксації напружень при температурах вище 200 К.
1.
2.
3.

R.Z. Valiev, T.C. Lowe, A.K. Mukherjee, JOM: J. Miner. Met. Mater. Sci. 52, № 4: 37 (2000).
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Піддавання навантаженню композита сапоніт–титан
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Одним із конкурентоздатних, ресурсозберігаючих та нетоксичних композитів в галузі матеріалознавства є сапоніт–титан [1]. Він має здатність чинити опір навантаженню та деформуватися
при цьому. Для досліджень використовували сапоніт-титанові зразки у формі циліндрів і дисків. Їх піддавали різним навантаженням: низькочастотній вібрації (при малоцикловій деформації); високочастотній — при багатоцикловій деформації. Використовували методи інтенсивної
пластичної деформації та підвищували їх втомні властивості задля формування ультрадрібнозернистої структури в матеріалах [2].
Випробування багатоциклової втоми на розтягування з постійною амплітудою напруги, коефіцієнтом асиметрії циклу R = 0 проводились на зразках малого і стандартного розмірів, виготовлених із композита сапоніт–титан [3]. За їх результатами були побудовані криві Велера, які представлені на рисунку 1. В області малоциклової втоми криві малих (Зразок 2) і стандартні зразки
близькі один до одного і таким чином, для N = 103 циклів напруга залишається незмінною і так
само 750 МПа. Значна різниця втомних кривих для двох типів зразків спостерігалася в багатоцикловій області (Зразок 1). Таким чином, для N = 107 циклів при багатоцикловій втомі напруга рівна
385 МПа, для зразків малої втоми 595 МПа і 550 МПа для стандартних відповідно. Отримані результати можна використовувати для досліджень втомної поведінки малих і стандартних зразків,
а також для прогнозування меж витривалості об’ємних наноструктурних матеріалів.
Далі проводили втомні експерименти з двома зразками отриманими методом інтенсивної
пластичної деформації крученням. Результати подано на рисунку 2, де було виконано 10 оборотів при кімнатній температурі зі швидкістю обертання 0,3 об/хв. (Зразок 1). Вони мали крихкий
високоміцний стан. Зразки 2 мають високоміцний стан з пластичністю 8%.
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Рис. 2. Інтенсивна пластична деформація крученням
сапоніт-титанових зразків

Сапоніт-титановий композит, який піддавався інтенсивній пластичній деформації крученням
утворив наноструктуру з середнім розміром зерен 130 нм в режимі 4 оборотів при кімнатній температурі із швидкістю обертання 0,3 об/хв. Встановлено, що при збільшенні кількості оборотів до
12 наноструктура стала ще більш подрібненою, а середній розмір зерен склав близько 70 нм.
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N.M. Gulieva, Actual Problems of Economics: Scientific economic journal, 12, No. 138: 160 (2012).
J.Y. Kang, J.G. Kim, H.W. Park, and H.S. Kim, Multiscale architectured materials with composition and
grain size gradients manufactured using high-pressure torsion, 6: (2016).
V. Segal, Review: Modes and Processes of Severe Plastic Deformation. Materials., 11: (2018).
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Применение наноразмерных карбидов
для получения сварочных проволок на основе алюминия
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Развитие современных алюминиевых сплавов конструкционного и литейного назначения требуют, разработки и новых материалов для их сварного соединения, которые бы соответствовали по уровню свойств или превосходили их, обеспечивая надёжность сварного шва. Одним из
перспективных путей, повышения уровня механических свойств существующих присадочных
алюминиевых материалов является усиление их дискретными наноразмерными фазами (частицами), которые кроме дисперсного упрочнения повышают уровень алюминиевого сварного
соединения за счёт модифицирующего воздействия на микроструктуру шва.
Для получения композиционного проволочного питателя необходимо решить задачу объединения различных по свойствам компонентов в один термодинамически стабильный материал, как в
условиях сочетания компонентов, так и в процессе непосредственно сварки и последующего применения, обеспечивая возможность надёжной длительной эксплуатации конструкции в заданных условиях. Влияние ультрадисперсных и наноразмерных неметаллических частиц на структуру, физикомеханические и служебные характеристики сварных соединений на сегодняшний день мало изучено.
Важнейшим условием, которое необходимо учитывать при конструировании композиционных
структур, является химическая совместимость компонентов — термодинамическая и кинетическая.
Термодинамическая совместимость предполагает состояние термодинамического равновесия
между матрицей и наполнителем (дискретной составляющей, распределённая в металлической основе). Наряду с термодинамической совместимостью важно также обеспечить механическую совместимость компонентов композиционного материала, то есть, соответствие их упругих констант,
коэффициентов термического расширения, пластичности, что позволит обеспечить уровень прочности связи, который необходим для эффективной передачи напряжений на межфазной поверхности.
Методом термодинамического расчёта [1] показано, что для систем алюминиевых сварочных
сплавов (Al–Mg, Al–Si) возможно достичь условий совместимости в заданном температурном режиме сварки с частицами карбидов титана (TiC) и вольфрама (WC). При этом карбидов титана (TiC)
термодинамически стабильный в расплаве алюминия до 1200°С может частично растворятся в расплаве с образованием карбида алюминия (Al4C3), при этом легирования алюминиевого расплава до
предела растворения титана блокирует данное взаимодействие. Карбид вольфрама напротив термодинамически нестабилен в расплаве алюминия до 1200°С и может распадаться с образованием
карбида алюминия и интерметаллида (Al4W) но кинетически этот процесс растянут во времени,
кроме того наличие кремния в качестве легирующего элемента в алюминиевом сплаве блокирует
образования карбида алюминия, путём образования силицида(WSi2) которые формируя «барьерный» слой тем самым повышают кинетическую устойчивость WC и кроме того позитивно влияет на
модифицирующий эффект карбида вольфрама на первичную и эвтектическую фазы кремния.
Таким образом, показано перспективность применения наноразмерных частиц карбидов титана и вольфрама, для повышения характеристик сварных соединений алюминиевых сплавов
при использовании присадочных сплавов систем Al–Mg, Al–Si.
1.

А.А. Щерецкий, В.А. Щерецкий, Процессы литья, 3: 18 (2006).
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Особливості пластичної деформації
мікрозернистого сплаву Mg–3Al–1Zn в інтервалі температур 290÷0,5 К
П.А. Забродін, Н.В. Ісаєв, С.Е. Шумілін
Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Харків, Україна
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σ0,2, МПа

σ, МПа

σ, МПа

Модифікація структури магнієвих сплавів методами інтенсивної пластичної деформації (ІПД)
відкриває нові технологічні горизонти для їх застосування, завдяки збільшенню міцності та пластичності.
500
4,2 K
А
Для кращого розуміння впливу мікроструктури на
400
механізми пластичної деформації сплаву Mg–3Al–1Zn
77 K
150 K
0,5 K
досліджено полікристали у двох структурних станах:
290 K
230 K
300
стан А — після ІПД (середній розмір зерна dА ≈ 0,8 мкм
та середня щільність дислокацій ρА ≈ 1014 м−2), стан В
200
— після ІПД та відпалу при 350°С (dВ ≈ 3,7 мкм та
ρВ ≈ 1012 м−2).
100
Як видно з діаграм розтягування (рис. 1), при фіксованій температурі в полікристалах типу А пластич0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
ε
ний плин починається при більш високих напруженнях
500
ніж в полікристалах В, проте напруження до руйнуванВ
4,2 K
ня полікристалів обох типів майже не відрізняється.
0,5 K
400
77 K
150 K
При низьких температурах деформація А та В
230 K
полікристалів набуває нестійкого характеру (прояв300
290 K
ляється низькотемпературна стрибкоподібна дефор200
мація). Аналіз показав, що амплітуда та статистика
стрибків істотно залежать від мікроструктури.
100
Для полікристалів А та В температурні залежності напруги плину σ0,2(T) (рис. 2) можемо представи0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
ти сумою внутрішнього σi та ефективного σ* напруε
жень, де σ*(Т) визначається відкріпленням дислокаРис. 1. Деформаційні криві для А та В полікцій від локальних бар’єрів, а σi = σd + σµ зумовлене ристалів в інтервалі 290÷0,5 К.
взаємодією дислокацій з межами зерен σd ∼ d−1/2 [1]
300
та пружними полями інших дислокацій σµ ∼ ρ−1/2 [2],
250
А
та залежить від Т в силу µ(Т), де µ — модуль зсуву. У
200
цьому випадку зменшення σ0,2 в зразках В можна пояснити зменшенням σi за рахунок зменшення ρ та
150
В
збільшення d після відпалу. Доля σµ у внутрішньому
100
напруженні σi у випадку структури В складає лише
5%, а у випадку А — 32%. При цьому σ*(Т) слабо
50
залежить від мікроструктури, порогові напруження
для А та В складають σ*С ≈ 56 МПа, а порогові темпе0
50
100
150
200
250
300
ратури термоактивації Т0 ≈ 200 та 220 К для А та В
T, K
Рис. 2. Температурні залежності напруги
структур відповідно.
1.
2.

плину σ0,2 для А та В полікристалів. Пунктир
— σi(Т) з урахуванням σd, σµ та µ(Т).

E.O. Hall, Proc. Phys. Soc. B, 64: 747 (1951).
G.I. Taylor, Proc. Roy. Soc. A, 145: 362 (1934).
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Іскроплазмове спікання нанопорошку фториду магнію
В.Г. Колесніченко, М.В. Замула, О.А. Корнієнко, Ю.В. Юрченко, В.А. Макогон,
Т.Ф. Лобунець, А.В. Самелюк, Т.В. Томіла, А.В. Рагуля
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ, Україна
zamulam14@gmail.com

Високощільний полікристалічний фторид магнію (MgF2) використовують для виготовлення
прозорих вікон, які здатні захищати інфрачервоні датчики в умовах підвищених температур та
абразивного впливу. Він має високий коефіцієнт пропускання в інфрачервоному діапазоні, високу механічну міцність та термостійкість [1, 2].
Мета роботи полягає в отриманні високопрозорого
MgF2 с відносною щільністю не нижче 99,8% та прозорістю до 90% методом іскроплазмового спікання.
При виконанні роботи синтезовано декілька партій
порошків фториду магнію нітратним методом. Умови
отримання відрізнялися концентраціями вихідних складових та температурами. Отримані порошки консолідували
методом іскроплазмового спікання у вигляді таблеток діаРис. Мікроструктура, спеченого зразка метром 20 мм, висотою ∼ 5 мм за однаковим режимом.
Режим спікання передбачає швидке нагрівання
фториду магнію.
(100°С/хв) до температури спікання (780°С), за якої підвищували тиск пресування від 16 МПа до робочого значення 70 МПа та витримували матеріал протягом 4х хвилин. Спікання здійснювали у вакуумі.
Відносні щільності та прозорість спечених зразків фториду магнію різних партій нітратного
синтезу наведено в таблиці. Зразки демонструють високу відносну щільність 99,4–99,9%. Проте
прозорість спечених зразків суттєво залежить від умов синтезу порошку фториду магнію (див.
табл.).
ТАБЛИЦЯ. Відносна щільність та прозорість спечених зразків нітратного синтезу (Тспікання = 780°С,
P = 70 МПа).
№ зразків
3
4
5
7
8
*

Відносна щільність
99,75
99,62
99,36
99,63
99,85

Прозорість*, %
35
90
77
84
90

на довжині хвилі 4,6 мкм (товщ. зразку 2,5 мм)

Мікроструктуру спечених зразків фториду магнію досліджували за допомогою сканувального електронного мікроскопу Jeol Superprobe 733. Як видно з зображення (рис.), матеріал має
однорідну структуру, розмір зерен не перевищує 500 нм.
В роботі показано, що використання обраного методу синтезу надає можливість контролювати дисперсність частинок порошку та забезпечити високу чистоту матеріалу. Підібраний оптимальний режим іскроплазмового спікання синтезованого порошку MgF2 дозволяє зберегти
розмір зерен в матеріалі в діапазоні 300–500 нм та уникнути критичного росту (більше 1,0
мкм).
1.
2.

M.H. Moghim and M.H. Paydar, Infrared Phys. Technol., 53: 430 (2010).
Whai-Yuh Lin and Min-Hsiung Hon, J. Am. Ceram. Soc.,71, No. 3: 136 (1998).
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Для вітччизняних роозробників і виробникків авіаційни
их газотурбінних двигуунів (ГТД) актуальним є ввирішення завдання
з
неероз’ємного з’єднання деталей із жароміцнихх нікелевих
х сплавів
(ЖНС).
Досввід провідн
них світови
их виробникків ГТД сввідчить
Е
ЕІ698-ОМ
про перрспективністть застосуввання техноології зварю
ювання
тертям (ЗТ) при ви
иготовленніі моноколісс із деформованих
(диск) і ливарних (ллопатки) сп
плавів. Для ззабезпеченн
ня заданого ріввня експлууатаційних властивосте
в
ей зварних вузлів
ГТД теххнологія звварювання повинна
п
заабезпечити відсутність деефектів у зон
ні з’єднанняя (ЗЗ), а реж
жим термооб
бробки
×30 000
– відноввлення мікрроструктури
и і морфолоогії нанороззмірної
зміцнюввальної γ′-фази Nі3(Tі, A1).
A
Дослліджували структуру
с
основного
о
м
металу (ОМ) сплаВЖЛ12У-ОМ
вів — ддеформован
ного ЕІ698 і ливарногоо ВЖЛ12У
У, та їх
різноріддних з’єднан
нь, одержаних ЗТ. У ОМ
М сплаву ЕІІ698 γ′фаза сф
феричної фоорми має ро
озміри: перввинна — 200–240
нм, вторринна — 300–40 нм; у сплаві
с
ВЖЛ
Л12У: перви
инна —
5–25 мккм, вториннаа — 350–400
0 нм (рис.).
У прроцесі дослід
джень ЗТ сп
плавів ЕІ698 і ВЖЛ12У розробр
×20
× 000
лено реежими, які забезпечую
ють формуввання різно
орідних
з’єднаньь без дефекттів (тріщин, пор, оксиднних плівок). У зоні
з’єднаньь (ЗЗ), отрим
маних на оп
птимальном
му режимі ЗТ, перВ
ВЖЛ12У-ЗЗ
винна і ввторинна γ′--фази з боку сплаву ЕІ6998 відсутня на
н відстані до 4 мм від лініїї з’єднання, що свідчитьь про її розчинення
внаслідоок перевищеення темпер
ратури повноого розчинеення γ′фази Тsolvus. З боку сплаву ВЖЛ12У вториннна γ′-фаза віідсутня
на відстаані до 500 мкм від лінії з’єднання,
з
у той же час спостес
рігаютьсся виділенняя третинної γ′-фази
γ
розм
міром 20–25 нм. Це
×30 000
свідчитьь про розчин
нення нанорозмірних чаасток γ′-фази
и у процесі зваррювання і їхх повторне ви
иділення в ббільш диспер
рсному
ВЖЛ112У+ ЕІ698 - ЗЗ
З
вигляді в процесі охолодженняя з'єднання. Відсутністьь у ЗЗ з
боку спллаву ЕІ698 зміцнювальн
ної γ′-фази оббумовлює невідповідність показників жароміцності стиків ноормативним
м вимогам.
Прооведення террмічної обро
обки (ТО) зз’єднань за стандас
ртним ррежимом длля сплаву ЕІ698
Е
забезппечує відновлення
мікрострруктури і морфології γ′′-фази сплавву, при цьом
му спо×5 000
стерігаєється аномалльне (до 1–3
3 мкм) збілььшення розм
мірів γ′фази у ЗЗЗ з боку спллаву ВЖЛ12
2У.
Рис. Морфологгія γ′-фази в сплавах
Розрроблено реж
жими ЗТ і післязварюв
п
вальної ТО, які за- ЕІ6698, ВЖЛ12У
У та зоні їх з’єднання.
безпечують досягн
нення нормаативних пооказників мееханічних власстивостей з’єднань.
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Вплив координаційних сполук перехідних металів
на ЕМВ-екранувальні властивості
полімер/ВНТ/нікель-нанокомпозитів
Н.В. Козак, Л.Ф. Косянчук, О.І. Антоненко
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України, Київ, Україна
kozaksmalt@ukr.net

П р о п у с ка н н я , д Б

Актуальним і мало дослідженим напрямком збільшення діелектричних, магнітних і теплових
втрат електромагнітного випромінювання в композиті без збільшення ступеню наповнення є
використання багаторазового внутрішнього віддзеркалення хвилі на межах розділення фаз у
багатокомпонентних системах, яке можна реалізувати двома шляхами: регульованою сегрегацією наповнювача або регульованою сеґреґацією полімерної матриці. Досліджено вплив сеґреґації полімерної матриці на характеристики ЕМВ екранування нанокомпозитів на основі одночасних напіввзаємопроникних полімерних сіток (напів-ВПС), що складаються зі зшитого поліуретану (ПУ) і лінійного поліметилметилметакрилату (ПММА) складу 50/50 мас.%, наповнених
3мас.% вуглецевих нанотрубок (ВНТ) або суміші 1,5 мас.% ВНТ і 1,5 мас.% мікрочастинок металевого нікелю, з використанням 1 мас.% металовмісних модифікаторів.
Встановлено, що присутність Fe(acac)3 в системі прискорює процес утворення напів-ВПС.
Йони заліза Fe+3 такої сполуки утворюють координаційні зв’язки з електронодонорними групами як ПУ так і ПММА [1] і сприяють взаємному проникненню ПУ- та ПММА-фаз. Це приводить до зниження ступеня їхнього розділення. Введення Cr(acac)3 уповільнює процес формування напів-ВПС, причому комплексоутворення йонів Cr3+ переважно з ПУ-компонентою веде
до зростання фазової сеґреґації полімеру [2].
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Рис. СЕМ-мікрозображення кріогенного поперечного крихкого зламу зразків напів-ВПС, у присутності
металовмісних модифікаторів та характеристики поглинання електромагнітного випромінення композитів.

Використання таких координаційних комплексоутворювачів як ацетилацетонат заліза
(Fe(acac)3) або ацетилацетонат хрому (Cr(acac)3) дозволяє регулювати рівень гетерогенності
полімерної матриці композитів напів-ВПС/ВНТ/мікрочастинки нікелю. Суттєва різниця електродинамічних характеристик полімерних нанокомпозитів у присутності таких комплексоутворювачів вказує на їх здатність ефективно впливати на ступінь сегрегації системи, оскільки
впливаючи на фазову сеґреґацію полімеру, регулює множинне віддзеркалення електромагнітної
хвилі на міжфазних межах полімерного композиту.
1.
2.

L.F. Kosyanchuk, N.V. Kozak, O.I. Antonenko et al., Chemistry and chemical technology, 2, No. 4: 263
(2008).
Н.В. Козак, Ю.Н. Низельский, Л.Ф. Косянчук и др., Теорет. и эксперим. химия, 41, №4: 252 (2005).
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Динамічні характтеристик
Д
ки та про
оникністьь
місних на
анокомпо
озитів
поліуретановм
з введ
деним in situ
s анізоометричн
ним нанон
наповню
ювачем
Н.В.. Козак1, Л.Ф. Косянчу
ук1, В.В. Кл
лепко1, Г.Г. Жалніна2, Я. Масліч22, М.В. Руха
айло1
1

2
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З викори
истанням ніітроксильно
ого спіновогго зонда ТЕМ
МПО (пмз) проведено
п
ппорівняння динамічд
них хараактеристик та проникно
ості поліуреетановмісни
их композитіів різної топпології: напіввзаємопроникн
ні сітки (нап
пів-ВПС) на основі
о
несум
місної пари полімерів — сітчастий пполіуретан/л
лінійний
поліметилметакриллат складу 50/50, сформ
мовані у присутностіі 1,5 мас.% та
т 3 мас.% багатошаров
б
вих вуглецевих нан
нотрубок (В
ВНТ), додаатково модиифіковані 1
мас.% металовмісних координаційних комплексоутворюввачів; а такоож лінійні поліуретани
п
и (ПУ) з введеними in situ, 1,5 мас%
м
ВНТ і каталітичнно активною
ю
сполукоою заліза.
Використані кооординаційніі модифікаттори, а самее
ацетилац
цетонат залізза (Fe(acac)3) та ацетилаацетонат хрому (Cr(aacac)3), дозвооляють напр
рямлено реґуулювати сту
упінь міккрофазовогоо розділенняя полімерноої матриці і
сприяютть компатибілізаціїї ком
мпонентів наппів-ВПС або
о
їх сеґреґації відповід
дно [1].
Рис. Інтеґґральна інтеннсивність спеектрів пмз
У ззагальному випадку
в
від
дносна інтеґрральна інте- в наповнених і вихіддних напів-В
ВПС, які
нсивністть спектрівв пмз, відп
повідно і ппроникністьь містять Fee(acac)3 та Cr(
r(acac)3.
компози
ита, вища у напів-ВПС
С, які містятть Fe(acac)3.
При нап
повненні прроникність таких
т
напів--ВПС зросттає у порівн
нянні з вихіддною, що вказує
в
на
розпушееність Fe(accac)3-вмісногго полімеруу, який форм
мується у пр
рисутності В
ВНТ. Для Cr(acac)
C
3вміснихх напів-ВПС
С, наповнен
них ВНТ, сппостерігаєтьься протилеежна тенденнція — ущільнення
полімеррної матриціі, сформованої у присуутності ВНТ
Т. Ступінь ущільнення
у
аабо розпуш
шення наповненоого полімеруу зростає пр
ри збільшеннні вмісту наанонаповнювача (рис.).
Для полімернихх систем наа основі заліізовмісного
о лінійного поліуретану
п
у за відсутності зовнішньогго поля також спостерігається зроостання про
оникності наповнених зразків. Досліджені
характерристики стаають чутливвими до наппрямку зовн
нішнього по
остійного м
магнітного поля
п
(0,5
Тл) відн
носно поверрхні плівки полімеру,
п
щ
що формуєтьься, при введенні ВНТ на стадії рееакційного форм
мування (in situ)
s
на відм
міну від ненааповнених зразків.
ТАБЛИЦ
ЦЯ. Залежніссть проникно
ості та часу ккореляції пмз від складу си
истеми та наппрямку поля.
Си
истема
ПУ+11,5% ВНТ

П
ПУ+1,5% ВНТ
Т + 0,05% Fe((acac)3
Вихіідний ПУ
1.

Магнітне поле
п
0
⊥
||
0
⊥
||
0

I,
I ум. од.
1,31
0,89
1,53
1.48
0,86
1,50
1

τ, ×10
010 с
27
7
22
2
20
0
24
4
31
1
22
2
23
3

L.F. Kosyanchuk, N.V. Kozak, O.I.
O Antonenkko et al., Chemistry and Chem
m. Technologyy, 2, No. 4: 263
3 (2008).
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Effeect of the temperatture and magnetic
m
field indu
uced
marttensitic trransformaation in bulk
b
Fe45Mn
M 26Ga29 alloy
on
n its electrronic stru
ucture and
d physica
al propertties
2
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Kyiv, Ukraine
U
G Kurdyumov Institute for M
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N
of Ukraine, Kyiv, Ukraiine
3
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Magnetic shape mem
mory alloys have
h
found siignificant atttention due to
o the possibiility of rearraangement
of marteensite variantts by externaal magnetic ffield. This prroperty open
ns wide persppectives of th
heir practical appplications in medicine,
m
ro
obotics, activve or passive damping. Efffect of the ttemperature and
a magnetic fieeld induced martensitic transformatiion (MT) on
n the electro
onic structuree and some physical
propertiees of bulk Fe
F 45.2Mn25.9Ga
G 28.9 Heusleer alloy has been investigated. Accoording to the experimental rresults of DS
SC, magneticc and transpoort measurem
ments direct and reversee martensitic transformation w
without exterrnal magnetiic field takess place within 194 < T < 328 K tempperature rang
ge with a
hysteresiis up to ΔT ≈ 100 K defined as ΔT = Af,s − Ms,f, where
w
Af,s and
d Ms,f are thee critical tem
mperatures
of directt and reversee martensiticc transformattion. Externaal magnetic field
f
of µ0H = 5 T causees a hightemperatture shift of MT temperaatures. MT fr
from parent austenite
a
L21 phase to maartensitic tetrragonally
distortedd L21 one (i.ee. to L10) cau
uses significaant changes in
i the electro
onic structuree of alloy (seee Fig. 1),
a drasticc increase in alloy magneetization (seee Fig. 2), a decrease
d
in th
he alloy resisstivity, and a reversal
of the siggn of the tem
mperature coeefficient of rresistivity fro
om negative to
t positive.

Fig. 1. S
Spin-resolvedd density of states of sto ichio- Fig. 2: Temperature dependencies of the magnettization of
metric F
Fe2MnGa alloy calculated for a) L21 an
and b) Fe45:6
6Mn25:9Ga28:9 polycrystal
alline alloy meeasured in
tetragonaal types of struucture.
a weak (H= 500 Oe, left scale) andd strong (H= 50000
5
Oe,
mple heating and coolright sccale) magneticc fields on sam
ing. Insset shows magnetization hyysteresis loop
ps of alloy
taken at
a different tem
mperatures upoon sample coolling.

At thhe same time, experimen
ntally determ
mined opticall properties of
o Fe45.2Mn255.9Ga28.9 Heusler alloy
in austennitic and marrtensitic statees look visuaally rather sim
milar being noticeable
n
diifferent in microscopic naturee as can be cooncluded fro
om first-princciple calculattions. Experiimentally ob served chang
ges in the
physical properties of
o the alloy are
a discussedd in terms of the electron
nic structurees of an austenite and
martensiite phases.
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Microsttructure and
a opticcal properrties of MgAl2O4 ceeramics,
obta
ained by sspark plasma sinteering
V.G. Kolessnichenko, M.V.
M Zamul a, N.I. Tishcchenko, T.V
V. Tomila, A
A.V. Ragulia
I.M. Franntsevych Institutte for Problemss of Materials Science,
S
N.A.S. of
o Ukraine, Kyiiv, Ukraine
vgkk.extra@gmail.com

For highh-speed vehiccles, strong hiigh-transmitttance window
ws (made, in particular, frrom spinels, fluorides,
f
and AlON
N) that can preserve
p
theirr serviceabilitty up to high temperatures (e.g., up to 1500°C for MgAl
M 2O4)
under coonditions of chemically
c
aggressive
a
ennvironments and
abrasive wear are reqquired. The production
p
o f parts from single crysttals of oxide materials is quite expenssive and diffiicult
from a vviewpoint of machining. This is why the use of polycrystallinne ceramic materials
m
attrracts attentioon because, with
w
powder m
metallurgy methods,
m
a req
quired shapee can be impaarted
to a prodduct under coonditions of application
a
oof pressure in
n the
sinteringg stage [1, 2].
The main task of our work is to obtain a MgAl2O4 highdensity material witth ∼ 80% transmittance in the infraared
wavelength range by the spark plaasma sinterinng method.
In thhe present investigation, S25CRX m
magnesium aluminate sspinel nanoppowders (Baiikalox, Francce) with a grain
g
size < 0.45 μm were used.
Fig.
F 1. IR trannsmission specctra
of M
MgAl2O4.
To ddetermine thee kinetic paraameters of thee pressure sin
ntering process for MgA
Al2O4, a series of sinteringg experimentts at
differentt heating ratees and under different
d
presssures were performed.
p
Prressures were
re maintained
d constant
throughoout the wholee experiment until a final ttemperature of
o 1600°C waas attained.
The relativee density of spinel
s
specim
mens sintered
d at a rate
of 110–50°C/min
n attains ∼ 99
9.7%, but rappidly decreases down
to 9 8.6% with in
ncrease in the heating rate uup to 200°C//min.
The investig
gation of thee transmittannce in the in IR
I wavelenggth range (Fiig. 1) showed that the traansmission curve
c
of a
speccimen sinterred at the sm
mallest rate ((10°C/min) is
i located
abovve the other curve, and its
i maximum
m correspond
ds to 75%
trannsmission. An
n increase in the heating rrate leads to a decrease
in thhe absolute value of the traansmittance aand a shift off the longwavvelength transmission lim
mit to short waaves.
The microsttructure of the
t sintered MgAl2O4 sp
pecimens
wass investigated with an Oxford
O
Instruuments INCAX-sight
Fig. 2. Micrrostructure
scannning electro
on microscop
pe. As is seeen in Fig. 2, the grain
of a sintered MgA
Al2O4 specimeen.
sizee is in the ran
nge 0.5–3 µm
m, which corrresponds to a growth
facttor of 6. Smaall pores witth a size of ∼ 100 nm arre located
in the miiddle of the grain
g
and forrm in the proocess of merg
ging of smalll particles in heating.
Withh the spark plasma
p
sinterring methodd, MgAl2O4 ceramic
c
with
h a density oof 99.7% and a grain
size of aat most 3 µm
m was obtaineed. In the preesent work, 75%
7
transmiission in the IR waveleng
gth range
3.5–5 µm
m was achieeved. Thus, the obtainedd material iss suitable forr the manuffacture of traansparent
windowss capable of operating at high temperratures.
1. A. Krrell. A. Krell, K. Waetzig, J.
J Klimke, J. E
Eur. Ceram. Soc.,
S
32: 2887 (2012).
2. L. Essposito, A. Piaancastelli, and
d S. Martelli, JJ. Eur. Ceram
m. Soc., 33: 737
7 (2013).
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Формування структури та деформаційна поведінка
багатошарової фольги Al–Si в умовах термомеханічного навантаження
А.І. Устінов, Т.В. Мельниченко, С.О. Демченков
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна
melnychenko21@ukr.net

Багатошарова фольга (БФ) Al–Si евтектичного складу заслуговує уваги з точки зору її використання в якості проміжного прошарку при дифузійному з'єднанні алюмінієвих композитів, чутливих до підвищення температури зварювання. Передумовою такого використання є можливість зниження температури зварювання за рахунок інтенсифікації дифузійних процесів в області стику при проходженні евтектичного перетворення в фользі та зниження температури евтектичної реакції при зменшенні товщини шарів до наномасштабного рівня.
В роботі досліджено вплив термомеханічного навантаження при нагріванні БФ Al–Si в
умовах одновісного розтягування, яке моделює процес дифузійного зварювання тиском, на формування її структури та властивостей.
БФ Аl–Si евтектичного складу з товщиною шарів 60–600 нм отримано методом пошарового
електронно-променевого осадження парових фаз компонентів при температурі, яка запобігає дифузійному перемішуванню компонентів шарів та забезпечує формування шарів кремнію в аморфному
стані (рис., а). При нагріванні фольги відбувається «індукована присутністю алюмінію» кристалізація кремнію при температурі 200–250°С (рис., б), яка супроводжується фрагментацією шарів, формуванням композитної структури, що складається з алюмінієвої матриці з розподіленими в ній частинками кремнію, та пороутворенням (рис., в).
Встановлено, що характер формування
структури БФ Аl–Si при нагріванні впливає
на її деформаційну поведінку при термомеханічному навантаженні. Швидкість деформації
БФ немонотонно залежить від температури
(рис., г): фольга починає пластично деформуватись при температурі кристалізації кремнію
та зазнає інтенсивної пластичної деформації,
подібної до надпластичної плинності, при
температурі 470–520°С в залежності від структурних характеристик (розміру частинок та
пористості). Визначено, що надпластична
деформація БФ реалізується шляхом проковзування зерен, яке забезпечується присутністю пор, нано- та субмікронним розміром часРис. ТЕМ-зображення поперечного перерізу БФ Al– тинок композитної структури та, можливо,
Si після осадження (а) та відпалу при 530°С, 5 хв. появою прошарків напіврідкого алюмінію на
(в); крива ДТА (б) та швидкість деформації (г) для міжфазних межах.
БФ Al–Si з шарами кремнію в аморфному стані.
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Форм
мування високомі
в
іцних нан
нокриста
алічних сстанів
в швидко
озагартов
ваних спл
лавах Al–
–ПМ–РЗМ
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орулько, М .С. Нізамеєєв, О.М. Сем
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Аморфн
ні сплави ти
ипу Al–ПМ–
–РЗМ (80–900 ат.% Al) при помітній
й пластичноссті характер
ризуються руйнівним наван
нтаженням, що майже вдвічі переевищує відповідні покаазники пром
мислових
високом
міцних сплавів на основві Al, а частткова кристталізація з утворенням
у
в аморфній матриці
нанокри
исталічної структури
с
фази
ф
ГЦК-A
Al забезпечу
ує ще більш
ш високий ррівень міцно
ості. при
об’ємній
й частці нан
нокристалів Al 10–40%
%, границя міцності дося
ягає ∼ 1 ГПаа та 1,5 ГПаа в аморфному тта нанокомп
позитному станах відпо відно [1–5]..
В реезультаті прроведених досліджень
д
встановленіі залежності твердості нових амор
рфних та
наноком
мпозитних сплавів
с
на основі сисстеми Al87÷775(Ni,Co)8–20Gd
G 1Y4 від сструктурно--фазових
змін в н
них при терм
мообробці (р
рис.). Показзано, що стр
руктура розп
плаву низькколегованогго сплаву
Al87Ni8G
Gd1Y4 формуується на осснові атомнних угрупуввань типу Al,
A високолеггованих – на
н основі
угрупуввань типу Al
A 3Ni. Висок
кий сумарниий вміст Ni та Co значно підвищуує термічну стабільність та енергію акттивації проц
цесу кристаллізації загар
ртованих спл
лавів (356°С
С, 417 кДж/м
моль для
сплаву A
Al75Ni20Gd1Y4 до 396°С
С та 614 кДж
ж/моль для сплаву
с
Al75Ni
N 16Co4Gd1Y 4). Легуван
ння сплавів бороом в кількоссті 1 ат.% пеерешкоджаєє утворенню
ю потрійних інтерметаллідів у вихід
дних злитках та зменшує ам
морфізувалььну здатністть розплаву. Сплави сисстеми Al85÷771(Ni,Co)8–20(Gd,Y)
(
1–5
дозволяють отримаати істотно вищу тверддість (на 50–
–100%) як в аморфном
му (вихідном
му) стані
так і піссля формуваання аморфн
но-нанокриссталічної стр
руктури в процесі терм
мообробки. Найвище
Н
значенн
ня отримано для загарто
ованого сплааву Al75Ni16Co
C 3B1Gd1Y4 (10,7 ГПа)..

Рис. Заллежність мікрротвердості від
в температуури термообр
робки та її зв
в’язок із струуктурно-фазо
овими перетворен
ннями, що від
дбуваються при
п нагріваннні аморфних сплавів.
с
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2.
3.
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Формування наноструктурованих станів і фізико-механічних
властивостей ВЕС AlCuCrCoNiFe осадженням і деформацією
Б.М. Мордюк, С.Ю. Макаренко, П.Ю. Волосєвич, В.Є. Панарін, М.Є. Свавільний
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Наразі багатоосновні або так звані високоентропійні сплави (ВEС) привертають багато уваги матеріалознавців у зв’язку з їхніми унікальними властивостями. Міцність і пластичність ВEС системи
AlCuCrCoNiFe, як відомо, залежать від вмісту Al та пов’язаного з ним фазового складу
(ГЦК + ОЦК) [1]. Лише кілька робіт повідомили про наноструктуровані стани ВЕС та їх вплив на
властивості [1, 2].
В даній роботі для отримання ВEС AlCuCrCoNiFe у наноструктурованому стані застосовані
методи іонно-плазмового покриття шляхом осадження продуктів дугового розпорошення катоду, виготовленого методом литва з ВЕС еквіатомного складу AlCuCoFeNiCr (методом КІБ) [3,
4], а також інтенсивну пластичну деформацію
поверхневих шарів за допомогою ультразвуковоа
б
го ударного оброблення (УЗУО) [5].
Індукована УЗУО інтенсивна пластична деформація приводить до мікроструктурних перебудов головним чином у ГЦК-фазі литого ВЕС,
що спричиняє появу в ній деформаційних двійників, збільшення густини дислокацій та утворення
дезорієнтованої структури дислокаційних комірок
розміром 50–200 нм. Завдяки більшій твердості
зерна ОЦК-фази зазнають меншої деформації та
Рис. TEM-зображення мікроструктури та кар- формування нанорозмірних виділень (10–30 нм), а
тини електронної дифракції поверхневого шару пластинчасті утворення містять навіть менші часпісля УЗУО (a) та іонно-плазмового покриття тинки розміром ∼ 5 нм (рис., а).
ВЕС AlCuCrCoNiFe.
Показано, що отримані методом КІБ іонноплазмові покриття AlCuCrCoNiFe знаходяться у
наноструктурованому стані з розміром зерна в межах 15–150 нм у залежності від застосування
мікрокрапельного осадження. Розмір зерен у іонно-плазмовому покритті ВЕС може бути скоригований за рахунок вибору матеріалу підкладинки та режиму осадження (атомарний/мікрокрапельний). Вища швидкість охолодження покриття на підкладинці сприяє зменшенню розмірів зерен до нанорівня (рис., б).
Іонно-плазмові покриття ВЕС AlCuCrCoNiFe у наноструктурованому стані (нанесені на низьковуглецеву сталь і сплави алюмінію та титану) демонструють підвищену корозійну стійкість
у соляному розчині (на рівні неіржавійної сталі), стійкість до зношування при сухому та вологому терті, що в на порядок перевищує характеристики титанової підкладинки, а також підвищену твердість (після УЗУО HV складає 6,5 ГПа у порівнянні з HV литого стану 3,65 ГПа).
Одержані результати щодо структури і фазового складу, зміцнення, корозійних властивостей та зносостійкості можуть стати основою для розроблення нових підходів до підвищення
механічних і фізичних характеристик конструкційних матеріалів і для розроблення технологій
нанесення захисних покриттів ВЕС на деталі з різними теплофізичними властивостями для підвищення довговічності вузлів тертя в аґресивних середовищах.
1.
2.
3.
4.
5.
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Influence of deformaation ε on a phonon specctrum is desccribed by meeans of Grünneisen constaant γ. The
changingg of Grüneissen constant γ shows upp in the anhaarmonicity phenomena.
p
At annealing admixtures, vaacancies go out. The an
nharmonic efffects are stu
udied on meeasuring of eelastic charaacteristics
descriptiions of crystals, because elastic consttants Cijkl is determined through
t
the ssecond deriv
ved quantity from
m energy of
o co-operatiion betweenn the atomss of crystalline grate F on deform
mation ε
2
2
Cijkl = ∂ F
F/∂ε .
The quasi-longittudinal ultrassonic (US) vvelocity V║ = 2828 ± 10 m/sec, dynaamical elasticc module
E = ρV║2 = 7.539 GPa,
G
quasi--transversal US veloccity V┴ = 75
56 ± 10 m//sec, shear module

Fig. Thee window illustration off data treatm
ment of quassi-transversal elastic wavees velocity measuring
m
V┴ = 756 ± 10 m/sec annd the oscillo
oscopegrammaa of impulsess in nanocomp
posite polyethhylene with lo
ow density
T by impulse--phase method
d at frequency
y f┴ = 0.7 MHzz.
high presssure (C2H4)n + 0,2% MCNT

G = ρV┴┴12 = 539 MP
Pa, Poisson coefficient
c
μ = 0.462, specific densitty polyethyleene with low
w density
high pressure (C2H4)n + 0.2% mu
ultiwalled carrbon nanotub
bes (MCNT)) ρ = 942.7 kkg/m3 was deetermined
from thee oscilloscopeegramma [1]] on Fig.
The correlation between
b
elasstic module Е
Е, pressure P and temperrature Т mayy be presenteed as surface (‘diirectional surrface of elassticity body’)) before and
d after satiation, which ggives addition
nal information aabout influennce of the satturation of soolution.
The concentratioon dependencces of static elastic modu
ule Е(C), streength limit aat compressio
on σst(C),
elastic liimit σЕ(C) arre represented
d in consequuence of the formation
f
off molecules nnanoclusters.
1.

A.P. Onanko, Mettallofiz. Noveishie Tekhnol. , 33, No. 2: 25
53 (2011).

131

С3-19

A
Absorbin
ng inelastiic propertties of mu
ultiwalled
d carbon n
nanotubess
and poolyvinyl ch
hloride, p
polyethyleene, expan
nded polyystyrene
A..P. Onanko, M.P. Kulish
h, O.P. Dmiitrenko, T.M
M. Pinchuk-R
Rugal, M.A.. Aleksandrrov,
D.V. Charny,
C
Y.A
A. Onanko, O.M.
O
Rozhk
kovskiy
Taras Sh
hevchenko Natiional Universityy of Kyiv, Кyiv, Ukraine
onaanko@univ.kiev
v.ua

The com
mplex elastic module
m
of po
olyvinyl chlorride (C2H3Cll)n, polyethyleene (C2H4)n, expanded po
olystyrene
2
*
C8H8 nannocompositee Е is equall to the sum of dynamiccal elastic mo
odule E ′ = ρρV|| and loss module
E ′′ = E ′δ :


V
E * = E ′ + E ′′ = E ′(1 + δ) = ρV|||2 (1 + δ ) = ρV
V||2 (1 + πQ −1 ) = ρV||2  1+ ∝  ,
f 


(1)

—specimen density, V║—quasiwhere δδ—ultrasounnd (US) atteenuation loggarithmic deecrement, ρ—
−1
transverssal US elastic waves velo
ocity, Q —iinternal frictiion;

E ′′
V
= δ = πQ −1 =∝ λ =∝ ,
E′
f

(2)

—US attenuuation coefficcient, λ—thee US wave length,
l
f—US frequencyy. The US attenuation
where α—
logarithm
mic decremeent δ of vibraations with am
mplitude A = A0 e−δx is eq
qual to

A 
δ = ln  n +1  .
 An 

(3)

The
quaasi-transvers al
US
velocity
shear
module
m/sec,
V┴ = 768 ± 10
2
G = ρV┴1 = 554
4 MPa, Poisson co
oefficient
μ ≈ 0.44, Debye temperaturre θD ≈ 71 K polyethyleene with low
w density hiigh pressuree (C2H4)n
were determineed from the oscilloscopegramma
[1]. The US atttenuation loogarithmic decrement
d
was δ┴ ≈ 1.65⋅10−1.
As the resu
ult of the m
mechanical study, the
preesence of a strong effecct between polyvinyl
p
chlloride (C2H3Cl)n, low-ddensity poly
yethylene
Fig. The window illusstration of datta treatment oof quasi- (C2H4)n and multiwalled caarbon nanottubes and
elastic
waves
velocity
v
meeasuring colloring agentss DBSQ was confirmed.
transversaal
V┴ = 1005 ± 10 m/sec in nanocomp
posite polyviny
nyl chlo% MCNT by impulse-phasse meth- 1.
ride (C2H3Cl)n + 0.15%
Y.A. Onanko, S.A. V
Vyzhva, A.P. Onanko,
od at freqquency f┴ = 0.7 MHz.
d N.P. Kulish,, Metallofiz. N
Noveishie Tekkhnol., 33,
and
No. 13: 529 (201
11).
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The conccentration poower of the elastic
e
moduule E(C) of polyvinyl
p
chlloride + multtilateral carb
bon nanotubes (M
MCNT) nanoccomposite caan be describbed by the low percolatio
on model at thhe interval 0.1%.
0
The quasi-longittudinal ultrassonic (US) vvelocity V║ = 1257 ± 10 m/sec, dynaamical elasticc module
E = ρV║2 = 11.24 GP
Pa of nanocomposite poolyvinyl chlo
oride (C2H3Cl)
C n + 0.04%
% multiwalleed carbon
nanotubees (MCNT) was determiined from thhe oscilloscopegramma on
o Fig. 1 [1] . The US attenuation
−1
logarithm
mic decremeent was δ⊥ ≈ 5.18⋅10
5

Fig. 1. T
The window illustration of
o data treatm
ment of quassi-longitudinall elastic wavves velocity measuring
m
Vǁ = 12577 m/sec in naanocomposite polyvinyl chlloride (C2H3Cl)
C n + 0.04% MCNT
M
by im
mpulse-phase method at
frequencyy fǁ = 1 MHz.

The large absoluute value of the elastic m
module E in Fig.
F 2, the sh
hear modulee G of nanoccomposite
polyvinyyl chloride (C
C2H3Cl)n + MCNT
M
indiccate about thee significant interaction.

Fig. 2. T
The concentrration dependence of ellastic modulee E(C) of nanocomposiite polyvinyl chloride
(C2H3Cl)n + MCNT.

The large absoluute value of the elastic m
module E in Fig.
F 2, the sh
hear modulee G of nanoccomposite
polyvinyyl chloride (C
C2H3Cl)n + and
a multiwallled carbon nanotubes
n
indicate aboutt the significant interaction w
with maximum
m at 0.04%.
1.

V. Lyashenko, and Y.A. Onaanko, J. Acoust. Soc. Am., 123,
1 No. 5, Ptt. 2: 3701 (200
08).
A.P. Onanko, O.V
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Mechaniical propertiees of high en
ntropy alloy CoCrFeNiM
Mn (known as Cantor allooy) can be esssentially
improved in materiall transfer fro
om coarse-grrained (CG) to
t nanostructured (NS) sstate. One off the most
effectivee methods of obtaining of NS state is hiigh pressure torsion
t
(HPT
T) which is caarried out botth at room
temperatture and at loow temperatu
ures; the latterr ones, as a ru
ule, ensure higher mechannical characteeristics of
the mateerial. Recently the anomallous behavioour of microh
hardness of NS
N alloy CoC
CrFeNiMn waas detected: the m
material subjeected to HPT at room tempperature (RT
T-HPT) was found
fo
to be haarder than thee material
subjectedd to the analoogous treatm
ment at 77 K ((cryo-HPT) [1]. In this co
onnection it is interesting
g to study
the mechhanical propeerties of this alloy
a
in the teemperature raange 77–300 K with the ai
aim to reveal the
t possible peculliarities in thee temperature dependencee of microharrdness Hv(T) of CG and N
NS samples.
Fig. 1 presents thhe dependen
nce of microhhardness at RT
R on the ind
dentation cooordinate alon
ng the diameter oof the investtigated samples (the centtre coordinatte of the cylindrical sam
mples x≈ 5 mm).
m
It is
shown thhat the area adjacent
a
to th
he outer radiius of the HP
PT samples is
i sufficientlyy uniform an
nd can be
used forr obtaining of Hv(T) (Fig. 2). As it foollows from Fig. 2 the microhardnes
m
ss of the stud
died samples smooothly increaases approxim
mately on 400–60% as the temperaturre decreases from 300 K to 77 K,
and Hv ffor RT-HPT
T samples is slightly higgher than Hv for cryo-HP
PT samples over all tem
mperature
range.
The authors of [1] connected
d the anomallous behaviour of HV of HPT
H sampless with the martensitic
m
phase traansformationn, which pro
ogresses morre intensively
y at cryo-HP
PT. Any pecuuliarities in the
t Hv(T)
were nott revealed att the indentattion; it is ev idently conn
nected with lower level oof stresses an
nd strains
realized at the microhhardness ind
dentation as ccompared wiith stresses an
nd strains at HPT.

Fig. 1. Thhe dependencce of microharrdness on the iinden- Fig. 2.
2 The temperrature dependeence of micro
ohardness:
tation cooordinate: ■ — CG samplee (an averagee grain ■ — CG sample, ● — cryo-H
HPT sample, ○ — RTsize d ≈ 4 μm); ● — cryo-HPT sample
s
(d ≈ 500–100 HPT sample.
mple (d ≈ 40–
–80 nm).
nm); ○ — RT-HPT sam
1.

Y Shapovalov
v, and E. D. Taabachnikova et
e al. (in print)).
A.V.. Podolskiy, Y.
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Нановолокна карбіду кремнію (SiC) мають комплекс підвищених експлуатаційних характеристик: високі значення міцності, термічної та хімічної стійкості, теплопровідності тощо. Науковці
різних країн відкривають все нові й нові галузі їх застосування. Так, починаючи з традиційного
використання різних мікро- та нановолокон як арматури для композитів з різними матрицями,
нановолокна SiC пропонують використовувати в якості фільтрів тонкого очищення газів, матеріалу для виготовлення нанопаперу, сенсорів,
анодів літієвих батарей, нанореакторів тощо.
В останні роки з’явилися публікації, в
яких розглянуті питання синтезу нановолокон
SiC на вуглецевій тканині [1–3]. На нашу думку, тривимірні високопористі матеріали,
наповнені нановолокнами SiC, є дуже перспективними як для використання в якості
арматури при створенні нанокомпозитів, так і
при виготовленні високоефективних фільтрів
тонкого очищення забруднених газів та рідин. Також такі матеріали можуть бути використані в умовах агресивних середовищ та
підвищених температур.
В даній роботі розглянуті питання синтезу
нановолокон SiC методом СVD із метилтрихлорсилану на підкладинці із тривимірного високопористого пінонікелю, який є одночасно і
а
б
підкладинкою, і каталізаторм. Для досліджень
використовували пластини пінонікелю, тов- Рис. Пластинка пінонікелю (a) до та (б) після напощина яких становить 2 мм, а поруватість — внення нановолокнами SiC.
95%. На рис., а показана пластина пінонікелю
без наповнення нановолокнами SiC (рис., а) та з наповненням волокнами (рис., б). Дослідження
показали, що нановолокна рівномірно заповнюють пори та ростуть на поверхні пластин.
Враховуючи те, що вміст нановолокон SiC в порах підкладки легко реґулювати технологічними
параметрами процесу синтезу нановолокон, автори роботи вважають, що такі пластини можуть бути використані при створенні високоефективних фільтрів тонкого очищення газів та рідин, а також
при розробці нових нанокомпозитних матеріалів з підвищеними характеристиками.
1.
2.
3.

G. Lig, W. Yewu, L. Ren et al., JPS, 273: (2015).
W.Renbing, Y. Zhihong, F. Maosen, Z. Kun, JAC, 687: 833 (2016).
D. Jixiang, S. Jianjun, Z. Yufei et al., CrystEngComm, 19: 1279 (2017).

135

С3-23

Кинетик
ка низкот
температтурной пластичесской дефоормации
на
анокристааллическ
кого тита
ана
Р.В. Смоля
янец, В.А. Москаленко
М
о
Фиизико-технический институт низких темпператур им. Б.И.
Б Веркина НАН
НА Украины, Х
Харьков, Украина

smoljaanets@ilt.kharrkov.ua

S, МПа

При идеентификации
и физически
их механизм
мов контрол
лирующих пластическую
п
ую деформац
цию кристаллов особое вни
имание удел
ляется измеррениям и ан
нализу таки
их параметроов как чувсствительность наапряжения течения
т
к ск
корости деф ормации и величина
в
ак
ктивационноого объёма — характеристик кинетики процесса. В работе изуучено влияние наномасш
штабного раазмера зёрен
н на скороостную чувствительноссть и активаационный объем ти100
таана техничееской чистотты ВТ1-0 в интервале температ
d = 35 нм
ту
ур
4,2–395
К.
Нанокр
ристаллическ
кий
(НК)
титан
т
со
8
d = 45 нм
срредним разм
мером зернаа d≈ 35 нм ббыл получен
н, приме6
d = 2 мкм
ниив многократную прок
катку при теемпературе жидкого
4
аззота [1]. Исп
пользуя посл
ледующий оотжиг, были
и получены
ы
образцы
с
зерном
d

≈
45
нм
и
2
м
мкм.
Образцы
ы дефор2
м
мировались одноосным
о
растяжением
р
м с изменен
нием ско0
роости деформ
мации в пятть раз по отнношению к базовой.
0
100 2000 300 400
Т, К
Н
На рисунке представлен
п
ны температтурные зави
исимости
a
сккоростной чувствитель
ч
ьности S = (Δ
Δln γ /Δτ)T (р
рис., а) и
∗
акктивационн
ного объёма V = kT(Δlnn γ /Δτ)T (рисс., б) для
оббразцов с различным
р
размером
р
зеерна. Видно, что хараактер зависи
имости S(T) для НК и кррупнозернисстых (КЗ)
оббразцов анаалогичный. По сравнеению КЗ об
бразцами
(dd = 2 мкм) зн
начение S ув
величиваетсся в 1,7 при d≈ 35 нм
и в 1,5 раза при
п d≈ 45 нм
м. Важно оттметить, что
о относитеельное изм
менение ско
оростной ччувствителььности с
б
ум
меньшением
м размера зерна SКЗ/SНКК не зависитт от темРис. Тем
мпературные зависимости
и скорост- п ературы. Величина
В
ак
ктивационноого объёмаа V* при
ной чуввствительностти деформи
ирующего Т = 293 К уменьшается от
о 36 b3 (КЗ титан) до 21
2 b3 (НК
напряжен
ния S и активвационного объёма
о
V* ти
итан, d≈ 35 нм).
титана с рразличным раазмером зерн
на.
Известно
о [2], что ск
корость пласстической деформад
циии КЗ титаана техничееской чистооты контрол
лируется
ированным преодолениием дислокаациями локаальных баррьеров, созд
даваемых
термичеески активи
примесн
ными атомаами внедрения (кислороод, азот). Нееобходимо отметить,
о
чтто в НК титтане концентрац
ция контроллирующих примесей,
п
а следовател
льно, и сред
днее расстояяние между
у ними в
плоскоссти скольжеения lc, не изменились.
и
Выполнен термоактив
вационный анализ эксп
периментальныхх данных в рамках
р
пред
дставлений о термичесски активиро
ованном двиижении дисслокаций
через лоокальные баарьеры внутр
ри зёрен. Усстановлено,, что контролирующий механизм пластичеп
ской деф
формации НК
Н (как и КЗ)) титана связзан с термич
чески активи
ированным преодолени
ием барьеров, оббусловленны
ых примесными атомам
ми внедрени
ия. Предпол
лагается, что
то наблюдаеемый эффект уменьшения акктивационного объёма ппри наномассштабных зн
начениях раазмера зёрен
н связан с
изменен
нием теорети
ического пар
раметра β = L/lc, предсттавляющего отношениее средней дли
ины дислокациоонного сегмеента L к сред
днему расстооянию межд
ду примесям
ми в плоскоссти скольжен
ния lc [2].
1.
2.

В.А.. Москаленкоо, А.Р. Смирн
нов, А.В. Мосскаленко, ФН
НТ, 35: 1160 (2009).
(
V Moskalen
nko, and V.D. Natsik, Philos. Mag., A70: 423 (1994).
V.N.. Kovaleva, V.A.
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Influen
nce of therrmomech
hanical treeatment
on mechanical and magneetic behav
vior of Fee–Ni–Co––Ti alloy
4
4
A
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Ferromaagnetic shapee memory allloys have unnique functio
onal propertiees that are m
manifested in
n the unusual mecchanical andd magnetic behavior
b
undder thermal, mechanical, magnetic innfluence. To improve
the functional properties, a therm
momechanicaal treatment (TMT) was proposed, aas a result off which a
nanostruuctured state was formed
d and a suffiiciently high
h level of sup
perelastic deeformation and
a shape
memory effect was achieved.
a

Fig. The stress (σ)-sttrain (ε) curv
ves under cycclic loading-u
unloading dep
pending on teest temperature of Fe–
w a compreession degree (ψ) of 7.4 and
a 22.5%
27.2%Ni––17.4%Co–5.2%Ti (wt.%) alloy after thhe drawing with
followed by quenchingg and then ageeing at T = 6550°C for 5, 10
0, 20 min as well
w as the crittical stress forr inducing
martensite as a function of test temperatuure.
of strain m

y of the effecct of thermom
mechanical trreatment on m
mechanical and
a magThe paper presennts the study
Ni–Co–Ti allo
oy. It was esttablished thaat prelimnetic behhavior of thee polycrystallline ferromaagnetic Fe–N
inary TM
MT, consistinng of drawin
ng followed bby quenching then agein
ng, corresponnds to optimaal combination off superelasticc strain and shape
s
memoory effect. Th
he change in the alloy maagnetic charaacteristics
dependinng on certainn preliminary
y TMT is asssociated with
h a decrease in the volum
me fraction of
o the ferromagneetic phase unnder ageing and
a the formaation of a sysstem of micrroinhomogenneities in matterial that
results inn the appeaarance of additional induuced magnettic anisotrop
py under botth thermomeechanical
treatmennt and tensilee test.
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Раціональні режими формування композиційних шарів на основі
мідних сплавів, зміцнених нанодисперсними оксидами і карбідами
В.О. Щерецький, А.С. Затуловський, О.А. Щерецький
Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, Київ, Україна
shcheretskyi@nas.gov.ua

Досліджено вплив технологічних режимів на щільність зразків композитів з нанорозмірними додатками частинок карбіду та оксиду, отриманих за розробленою технологією [1]. Композитні шари
виготовляють на основі мікронаноґранул, що складається з порошків сплаву Cu10Sn1P і Cu9Al4Fe, а
також наповнювача: наночастинок, попередньо закріплених на поверхні металевих порошків. Композиційні суміші піддаються попередньому гарячому
пресуванню, а подальша термічна обробка утворює
міцний адгезійний зв’язок і широку перехідну дифузійну зону між шарами матеріалу.
Технологія консолідації для композиційних
шарів, націлена на одержання повної щільності шару нанокомпозиту, та складається з процесу попереднього ущільнення, гарячого пресування та термічної обробки. Необхідно розробити технологію
реалізації оптимальних режимів.
Для композиційного шару на основі Cu10Sn1P
оптимальним режимом попередньої термічної обробки є нагрів до 450°C з 15-хвилинною експозицією. Для матеріалу на основі сплаву Cu9Al4Fe оптимальним є режим нагрівання до 500°C протягом
10 хвилин.
При гарячому пресуванні для матеріалу на основі Cu10Sn1P досліджено зміну пресового навантаження від 8 до 20 МПа та часу витримки від 5 до
20 хвилин, пористість шарів змінювалась в межах
31÷23%. Встановлено режим оптимального гарячого пресування — навантаження 17 МПа з 15хвилинною витримкою. Встановлено, що при зміні
часу і температури подальшої пічної наплавки поРис. Зміна щільності композиційного шару на ристість матеріалу змінюються від 8 до 3, оптимаоснові сплаву БрА9Ж4 на різних етапах його льним режимом пічної наплавки є нагрів до 1100°С
формування.
без витримки.
Для етапу гарячого пресування композиційного
матеріалу на основі Cu9Al4Fe встановлено, що оптимальним режимом гарячого пресування є навантаження 20 МПа з 10 хвилинною витримкою. Встановлено, що при зміні часу і температури подальшої пічної наплавки пористість матеріалу змінюється в межах від 4,6 до 1,3%. Оптимальним режимом для пічної наплавки є нагрів до 1150°С з витримкою 10 хв.
1.

A.S. Zatulovskyi, V.O. Shcheretskyi, and A.O. Shcheretskyi, Journal of Achievements in Materials and
Manufacturing Engineering, 90, No. 2: 49 (2018); http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0012.8383.
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Секція 4
Напівпровідникові
наносистеми та наноструктури

С4-1

Структура и газочувствительные свойства нанокомпозитов SnO2–Au
Е.А. Оводок1, М.И. Ивановская1, В.В. Кормош2, С.В. Войтехович1, И.И. Азарко3,
В.С. Биланич2, М.И. Бабиля2
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НИИ средств аналитической техники ДВНЗ «Ужгородский национальный университет», Ужгород, Украина
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Ранее было установлено, что адсорбционно-каталитические свойства материалов на основе
оксидов металлов с закреплёнными на них частицами золота в существенной степени зависят
от размеров частиц Au и характера их взаимодействия с оксидным носителем. Эти факторы
особенно сильно выражены в случае, когда размер частиц Au составляет менее 5 нм [1].
В данной работе исследовали адсорбционно-чувствительные свойства нанокомпозитов
SnO2–Au (0,2 мас.%) с размерами частиц: dSnO2 = 5–6 нм, dAu = 1,9 ± 0,1 нм и dAu = 3,5 ± 0,5 нм.
Такие размеры Au по имеющимся в литературе данным соответствуют нижнему порогу (около
2 нм) и оптимальной активности (около 3,5 нм) наноразмерного золота. Нанокомпозиты SnO2–
Au получали нанесением коллоидных растворов золота на свежеприготовленный SnO2⋅nH2O
[2]. Для получения коллоидных растворов золота с размером частиц dAu = 1,9 ± 0,1 нм их стабилизировали 1,2-бис(2-(1H-тетразол-5-ил)этил)дисульфаном, а dAu = 3,5 ± 0,5 нм — цитратионами.
На основе нанокомпозитов SnO2–Au были изготовлены по стандартной технологии толстоплёночные сенсоры и испытаны их свойства при определении СО и паров этанола. Исследования показали, что введение золота повышает чувствительность и отклик SnO2–сенсоров на
СО и пары этанола. При этом у сенсоров SnO2–Au (1,9 нм) отклик выше, чем у сенсоров SnO2–
Au (3,5 нм) (рис.), что не согласуется с существующими данными об оптимальном размере частиц золота (3–5 нм) как катализаторов в реакциях окисления. Эти результаты подтверждают,
что не только размер Au, но и особенности взаимодействия между компонентами и электронное состояние границы SnO2/Au могут иметь решающее значение в определении активности
системы в адсорбционно-каталитических процессах, лимитирующей стадией которых является
диссоциативная адсорбция кислорода [3].
Состояние Au и характер взаимодействия между компонентами на границе SnO2/Au при
разных размерах частиц золота исследовали методами ЭПР, РФЭС, ИК и оптической спектроскопии. Размер частиц и их кристаллическую структуру оценивали методами РФА и ПЭМ.

Рис. Зависимости отклика сенсоров SnO2, SnO2–Au (1,9 нм), SnO2–Au (3.5 нм) к парам этанола (а) и CO
(б) от потребляемой мощности.
1. A. Carabineiro et al., Catal. Today, 154,. Nos. 1–2: 21 (2010).
2. E. Ovodok et al., Rev. Nanomeeting–2013 (Singapure: World Scientific Publishing: 2013).
3. M. Okumura et al., J. Catal., 203, No. 1: 168 (2001).
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Електронна структура кремнієвого клатрату Te16Si38
Д.І. Блецкан, І.П. Студеняк, В.В. Вакульчак
Ужгородський національний університет, Ужгород, Україна
crystal_lab457@yahoo.com

Перспективними термоелектричними матеріалами нового покоління є напівпровідникові клатрати кремнію, на властивості яких істотно впливає насамперед сорт інкапсульованого атома і
леґування напівпровідникової підґратки. Властивості кристалу при цьому визначаються як сортом заміщувальних атомів, так і їх розташуванням в елементарній комірці. Таким чином, шляхом леґування кремнієвої клатратної структури різними атомами реальним стає отримання сполук із заданими властивостями. До числа такої перспективної домішки належить телур.
У даній роботі представлені результати комплексного теоретичного дослідження електронної структури, повної та локальних парціальних густин станів і розподілу електронної густини
кубічного та ромбоедричного клатрату Te16Si38 (Te8@(Si38Te8)).
Вперше кубічну і ромбоедричну кристалічні фази клатрату Te16Si38 синтезували автори [1] в
камері високого тиску при 5 ГПа і температурі 1098 К та 1473 К відповідно. Обидві фази відноситься до родини клатратів типу I, G8Si46 (G — тип атома гостя), в яких наявні два типи клатратоутворювальних поліедрів — пентагональний додекаедр Si20 і тетракайдекаедр Si24. У вузлах
родинної структури вісім атомів Силіцію (Si2) заміщені атомами Те в позиціях 16і, які тепер
розщеплені або на дві в кубічній фазі, або чотири в ромбоедричній фазі. Одним із наслідків
цього заміщення є зміна складу на Te8@(Si38Te8). Симетрія кубічної фази описується просторовою групою P 43n і параметром ґратки а = 10,457 Å, ромбоедричної — просторовою групою
R3c і параметром ґратки а = b = c = 10,465 Å, α = β = γ = 89,88° [1].
В результаті квантово-хімічних розрахунків встановлено близькість енергетичних структур
валетної зони і зони провідності кубічної та ромбоедричної фаз Te16Si38. У валетній зоні обох
фаз повністю заповненими є 124 енергетичні зони, які згруповані в чотири зв’язки зон. Аналіз
атомних внесків у склад кристалічних орбіталей показав, що дві нижні підзони із 8 і 24 зон,
відповідно, сформовані гібридизованими Si3s–Te5s-станами. Третя зв’язка із 22 заповнених зон
сформована гібридизованими 3s- і 3р-станами кремнію з незначним домішуванням 5р-станів
телуру. Саму верхню підзону зайнятих станів, яка містить 70 дисперсійних віток, умовно можна розділити на дві частини. Нижня частина цієї підзони сформована гібридизованими 5pстанами телуру і 3p-станами кремнію, а самий верх, розташований безпосередньо поблизу вершини валентної зони, сформований переважно 5p-станами неподіленої пари телуру з незначною домішкою 3р-, 3d-станів кремнію. Електронна низькоенергетична структура незаповнених
електронних станів обох фаз сформована замішуванням вільних p-, d-станів атомів Силіцію та
телуру в співвідношенні 3:1. Згідно виконаних розрахунків електронної структури кубічного та
ромбоедричного клатрату Te16Si38, обидві фази є непрямозонними напівпровідниками з розрахованими ширинами забороненої зони 0,91 еВ і 0,94 еВ відповідно.
Карти розподілу електронної густини побудовані в площинах, проведених через грані додекаедра і тетракайдекаедра, демонструють наявність сильного ковалентного зв’язку між іонами Si і
Te. Іонна компонента визначається частковим перенесенням зарядової густини від атомів Силіцію до більш електронеґативних атомів Телуру. Відмінність у розмірах атомів Телуру і Силіцію
приводить до виникнення локальних пружних деформацій в околі вузлів кристалічної ґратки, зайнятих атомами Те, що також наглядно ілюструють карти розподілу електронної густини.
1.

N. Jaussaud, P. Toulemonde, M. Pouchard, A. San Miguel, P. Gravereau, S. Pechev, G. Goglio, C. Cros,
Solid State Sciences, 6, No. 5: 401 (2004).
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Кінетика та розподіли часів життя екситонної фотолюмінесценції
в плівках PbCdI2
А.П. Буківський, Ю.П. Гнатенко, П.М. Буківський, Ю.П. Пирятинський
Інститут фізики НАН України, Київ, Україна
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Як нами було нещодавно показано [1], шаруваті тверді розчини Pb1−xCdxI2 представляють собою
наноструктуровані напівпровідники, які є перспективними матеріалами для розробки високочутливих неохолоджуваних детекторів X- та γ-променів, що є придатними для застосування у
різних сферах. Ці матеріали проявляють інтенсивну фотолюмінесценцію (ФЛ) та люмінесценцію при збудженні Х-променями (ХЛ) при низьких та кімнатній температурах. Такі властивості
пов’язані з природним утворенням нанокластерів PbI2 різного розміру в матриці CdI2 під час
росту кристалу Pb1−xCdxI2. Встановлено, що ФЛ вільних екситонів із розділенням у часі спостерігається в нано- і субнаносекундному діапазонах часу їх життя при Т = 300 К [2].
Проведені раніше дослідження структурних, морфологічних та ФЛ властивостей товстих
плівок PbCdI2, отримані за допомогою звичайного одностадійного методу хімічного осадження,
а також, рентгенівський дисперсійний аналіз локального хімічного складу досліджуваних плівок дозволили встановити, що вони демонструють інтенсивну ФЛ як при низьких, так і при
кімнатній температурах аналогічно об’ємним твердим розчинам Pb1−xCdxI2. Процеси випромінювальної рекомбінації в цих плівках є аналогічними до процесів, що проявляються в об’ємних
наноструктурованих твердих розчинах Pb1−xCdxI2.
Дослідження кінетики екситонної ФЛ, яким присвячено дану роботу, дозволили отримати інформацію щодо часу життя екситонних станів і динаміки екситонних процесів, що відбуваються в цих
матеріалах. Кінетики різних смуг екситонної ФЛ плівок PbCdI2 досліджувалися за допомогою часово-корельованого спектрометра LifeSpec2 при кімнатній і низькій температурі. Аналіз отриманих
кінетичних даних проводився шляхом їх апроксимації великою кількістю (N = 200) експонент (рис.).

Рис. Дослідження кінетики ФЛ та встановлення розподілів часів життя випромінювальних переходів.

Такий підхід дозволив встановити функції розподілів часів життя та їх положення для оптичних переходів за участі вільних екситонів та екситонів, автолокалізованих на деформованих
хімічних зв’язках Pb–I на поверхні наночастинок PbI2. Слід зазначити, що час життя екситонних смуг ФЛ плівок PbCdI2 є аналогічним до відповідних часів в об’ємних кристалах PbCdI2.
Такі плівки мають швидкий оптичний відгук як за низьких температур, так і за кімнатної та є
значно простішими у виготовленні ніж об’ємні шаруваті напівпровідникові кристали Pb1−xCdxI2.
1.
2.

A.P. Bukivskii, Yu.P. Gnatenko, Yu.P. Piryatinskii et al., Journal of Luminescence, 185: 83 (2017).
A.P. Bukivskii, Yu.P. Gnatenko, P.M. Bukivskij et al., Journal of Physics and Chemistry of Solids, 120: 147
(2018).
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Ambipolar drift of the non-equilibrium charge carriers
in the heterostructures based on GaAs
with the compositional quantum wells and delta layers
of the donor impurity in the barriers under the lateral electric field
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Institute of Physics, N.A.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
vainberg@iop.kiev.ua

The ambipolar drift of the non-equilibrium charge carriers in the heterostructures based on III-V semiconductor compounds with the tunnel-coupled conducting channels, one of which is a compositional
quantum well (QW) and the second one is formed by the delta layer of the shallow donor impurity, has
been investigated. The non-equilibrium charge carriers were created by injection from the p–n-junction
into the long base with the n-type conductivity or due to the intrinsic light absorption in the barriers.
The samples were made of the AlGaAs/GaAs and InGaAs/GaAs heterostructures grown by the
MOVPE method. The content of Al and In is 15%. The structures contain 10 periods, each with the
compositional QW in the conduction and valence bands. The delta layer of the Si impurity was inserted at the distance of 10 nm from QW. It formed a V-shaped potential well in the conduction band and
a barrier in the valence band. The widths of QWs and barriers between them were 8 and 80 nm, respectively. The concentration of the delta impurity was 1 through 5.4⋅1011 cm−2. The samples had a
rectangular or ‘Hall bridge’ shape. The distance between the current contacts was about 4 mm. The
Ohmic contacts were made by deposition and annealing of Au/Ge/Pd. For experiments with injection
one of the current contacts was made by insertion of Zn in the contact area into the depth of all layers.
The energy spectrum of the electron states in the conduction and valence bands has been calculated
numerically by the self-consistent solution of the Schrödinger and Poisson equations. In the samples under study the electron states in the conduction band in the region of the delta layer are higher by energy as
compared to the compositional QW and they are spatially separated from the hole energy states in QW.
The current-voltage characteristics (CVC) of the samples with injecting contact at the small direct biases have a super linear behavior usual for the p–n-junction. At strong biases the slope of CVC sharply
decreases. It is explained within the frames of the model proposed in [1] due to redistribution of electrons
in the diode base under the strong (heating) electric field from the compositional QW into the delta one.
This results in a sharp decrease of their mobility. These electrons are spatially separated from the holes
injected into the compositional QW that results in the recombination rate decrease and consequent increase of the bipolar drift length. This was confirmed both by comparison of CVC of the samples with and
without the injecting contact and by measurements of intrinsic photoconduction with scanning the sample
by the narrow (∼ 50 μm) laser beam with the photon energy exceeding the barrier energy gap. It is found
that with the voltages already of several tenths Volts applied to the current contacts the photocurrent almost linearly increases with moving the laser beam from the negatively charged contact along the whole
sample length. Based on this result, the estimation within the frames of a simple model indicates that the
bipolar drift length in such electric fields already achieves the distance between the current contacts —
several mm.
The obtained results are useful for development of the IR emitters with an enlarged emitting area.
Also they may be useful for further experiments with a view to achieve inversed population of electrons for generation in the far IR range.
The work was supported by the project No. 82/19-H (the complex program ‘Fundamental problems of creation of new nanomaterials and nanotechnologies’).
1.

V.V. Vainberg, O.G. Sarbey, A.S. Pylypchuk, V.N. Poroshin, and N.V. Baidus, J. Phys. Commun., 1, No. 4:
045002 (2017).
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Structural, optical and electrical properties of MBE grown InN pillars
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Indium nitride (InN) is an important direct band gap semiconductor with significant potential in photonic and electronic devices. However, additionally InN exhibits extremely large band offsets from the
other group III-nitrides as well as large electron accumulation at the surface due pinning of the Fermi
level above the conduction band minimum for both polar and non-polar surfaces. At these surfaces
InN tends to form three-dimensional pillar or wire shaped nanocrystals. These have great potential in
modern device applications, therefore it is important to understand their structural and electrical properties and corresponding relations with the peculiarities of the growth processes.
InN pillars grown by
PAMBE on GaN(0001) have
been characterized by highresolution X-ray diffraction,
transmission electron microscopy, photoluminescence, and
by a set of scanning probe microscopy techniques. As a
result, the dependencies of the
morphological and electrical
parameters on the varying
growth conditions have been
obtained. It was shown that
increasing the InN pillars
growth rate in (0001) direction
Sample A
Sample B
from 0.18 ML/s (sample A) to
Fig. Schematic band diagrams of the InN/GaN structure (a) and PtIr KPFM 0.44ML/s (sample B) leads to
tip /GaN(InN) at CPD measurements (b, c). Cross-sections of height and
differences in the structural
corresponding CPD maps through diameters of typical pillars of the samples
relaxation process which reA and B. Pairs of smaller and bigger pillars shown for each sample.
sults in more pronounced facets on the pillars grown at a
higher rate. Conductive atomic force microscopy (C-AFM) measurements indicate a relatively high conductivity of the pillars, while exhibiting a significant hysteresis. InN pillars show pronounced contrast in
Kelvin-probe force microscopy (KPFM) maps as well as a strong dependence of the electrostatic force
gradient on the sign of the external potential applied. At the same time, neighboring pillars could exhibit
different surface potentials depending on geometry and internal defects (Fig.). These C-AFM, KPFM,
and electrostatic force microscopy data indicate that there is a large charge accumulation on the surface of
these InN/GaN structures. It was also found that a nanostructured InN layer appears between pillar-like
InN islands at high growth rate. This layer drastically changes the screening charge behavior due to the
effective band banding under the metalized AFM tip with an additional dc voltage applied. Structural and
nanoelectrical properties correlate with optical data. Such extremely sensitive structures could be used in
sensors operating based on electric field sensing.
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Лінійні і нелінійні оптичні властивості тонких плівок PdO
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Інститут фізики НАН України, Київ, Україна
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Оксид паладію PdO — напівпровідниковий матеріал, ширина забороненої зони якого за даними різних авторів складає
1,5–2,67 еВ [1]. Він широко застосовується в області каталізу, а також перспективний для інших застосувань, зокрема
для перетворення сонячної енергії. Плівки PdO по аналогії з
іншими оксидами металів, зокрема Cr2O3, Fe2O3 [2, 3] можуть бути ефективними для запису інформації лазерними
імпульсами в динамічному режимі, тому представляється
важливим дослідження їх оптичної кубічної нелінійності.
Нами були проведені дослідження спектрів поглинання і кубічних нелінійно-оптичних властивостей тонких
кристалічних плівок PdO, отриманих при окисленні тонких
плівок паладію, нанесених на скляні і кварцові підкладки.
По спектрах поглинання та довгохвильовому краю
представлених на рис. була визначена, величина забороненої зони матеріалу Eg = 2,4 еВ.
Рис. Лінійні оптичні властивості погВикористовуючи метод Z-scan при дії імпульсного лазе- линання плівок PdO, нанесених на SiO2
рного випромінювання з довжиною хвилі λ = 800 нм і трива- та кварцові підкладки.
лістю імпульсу від 180 фсек, були визначені нелінійнооптичні параметри тонких плівок PdO, представлені в таблиці.
ТАБЛИЦЯ. Нелінійні оптичні параметри тонких плівок PdO різної товщини.
Товщина зразка

I0, ГВт/см2

βeff, см/Вт

Is, ГВт/см2

n2, см2/Вт

Reχ(3), нКл

Imχ(3), нКл

80 нм

0,21

6⋅10−5

0,25

5,1⋅10−9

0,97⋅10−6

0,97⋅10−7

100 нм

0,21

8,5⋅10−5

0,15

5,7⋅10−9

1,1⋅10−6

1,4⋅10−7

120 нм

0,22

6,5⋅10−5

—

5,9⋅10−9

1,13⋅10−6

1,05⋅10−7

Позитивний знак коефіцієнта нелінійності показника заломлення n2 вказує на те, що рефрактивна нелінійність може бути пов’язана з нелінійною поляризацією зв’язаних електронів (керрівська нелінійність). Проте досить високе значення n2, отримане в експерименті, не характерне
для такого типу нелінійності. Можна припустити, що поряд з керрівською нелінійністю проявляється нелінійність, пов’язана з процесами внутрішнього розсіяння рівноважних носіїв температурно-збуджених в зону з мілких домішкових центрів.
Таким чином, проведені дослідження вперше показали, що тонкі плівки оксиду паладію характеризуються значною нелінійністю третього порядку χ(3) при високій швидкодії. Фактично,
тонкі плівки PdO — це новий нелінійно оптичний матеріал з великими перспективами практичного застосування в оптичній квантової електроніки та інформаційних системах оптичного
зв’язку та обчислювальної техніки.
1.
2.
3.

P.O. Nilsson and M.S. Shivaraman, J. Phys. C Solid State Phys. 12, 1423 (1979).
S.A. Mulenko, V.I. Rudenko, V.R. Liakhovetskyi et al., Opt. Mater. 60, 123 (2016).
M.S. Brodyn, S.A. Mulenko, V.I. Rudenko et al., Ukr. J. Phys. 61, 495 (2016).
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by anodization of titanium foil and annealing
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Сьогодні дослідженню процесів створення впорядкованих масивів нанотрубок різних оксидів
металів і зокрема діоксиду титану приділяють значну увагу. Це пов’язано із широтою можливих застосувань таких структур. Їх використання є досить перспективним у очищенні води,
сонячних батареях, біомедичних матеріалах, включаючи вживлення та доставку лікарських
засобів. Але, особливо у випадку медичних застосувань, важливим фактором є чистота отриманих структур від сторонніх забруднень та включень. Поширеним методом вирощування масивів нанотрубок є анодизація фольг. Недоліком методу є залишки розчину в структурі отриманих шарів.
В даній роботі оксидна порувата плівка на поверхні титану створювалася за допомогою
електрохімічного анодування на титановій фользі товщиною 110 мікрон за постійної напруги.
Анодування проводилось за кімнатної температури та різних прикладених напруг (від 30 до 80
В) із подальшим відпалом за 430°С в повітрі. Час анодування варіювався від 10 хв. до 9 годин.
У роботі використовувався електроліт, в складі якого етиленгліколь, NH4F и H2O. З метою одержання високо впорядкованих масивів нанотрубок виконувалося вирощування структури на
попередньо анодованій та очищеній від оксиду поверхні фольги титану.
Отримані зразки мають добре упорядковану однорідну структуру, нанотрубки якої паралельні між собою та перпендикулярні до поверхні фольги. Товщина шару трубок коливається від
1 до 30 мкм, діаметр нанотрубок — від 30 до 70 нм., залежно від умов анодування. Відпал одержаної структури після анодизації дозволяє отримати практично чисту структуру анатазу. Зразки досліджено до та після відпалу за допомогою електронної мікроскопії та Раманової спектроскопії. До відпалу у спектрах присутні лінії, які відповідають аморфному діоксину титану та
лінії органічних домішок. Але після відпалу спостерігаються лише лінії, які відповідають анатазу. Це показує можливість отримання чистих структур анатазу шляхом відпалу анодованих
зразків.
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У даній роботі вперрше дослідж
жено вплив уультразвуку
у (УЗ) на траанспортні влластивості гетеростг
руктур A
AlGaN/GaN. Температу
урні 77–333 К міряння концентраці
к
ї n(T) та руххливості μH(Т)
( носіїв
заряду п
проведені в динамічном
му (швидкістть зміни тем
мператури 0,03
0 К/с) реж
жимі методо
ом Холла
на зразкках з Ван дерр Пау геометтрією контаактів. Омічні контакти виготовленн
в
ні термічним
м запорошенням
м індію та нааступним від
дпалом при 450°С. Експ
перименталььні залежноості n(T) та μH(Т) при
різних ін
нтенсивносттях УЗ наваантаження пприведені наа рисунку. Видно,
В
що пр
при УЗ наван
нтаженні
відбуваєється зростаання концен
нтрації (в ∼ 4 рази при 77К)
7
та зменшення рухлливості (в ∼ 2,5 рази)
носіїв зааряду; при зниженні
з
тем
мператури еефект акусти
ично індукованих (АІ) ззмін зростаєє. АІ зменшення нахилу n(Т
Т > 200 К) від
дповідає змееншенню ен
нергії термо
оактивації (550 меВ; 47 меВ
м та 29
меВ — ддля кривих 1,
1 2, 3); при цьому
ц
n (77К
К) стає рівним (1,5, 2,1 таа 5,0)⋅1013 см
м−2 відповідн
но.

а

б

Рис. GaN
N/Al0.2Ga0.8N//GaN/sapphiree. Температуурні залежно
ості концентр
рації (а) та ррухливості(б)). Криві 1
відповідаають вихідноому зразку; криві 2 і 3 — при УЗ
З навантажен
нні (поздовж
жні хвилі, (f ∼ 9 МГц,
WУЗ≈0,33⋅104 і 2⋅104 Вт/м
В 2 відповід
дно).

Розгглянуто таккож ампліту
удно-залежнні (від інтеенсивності УЗ)
У характееристики n(WУЗ) та
μH(WУЗ) при різнихх температур
рах (80–3155 К). При вввімкненні таа вимкненнні УЗ спостеерігалися
довготривалі (до ∼ 500 с) релаксації акусстопровідно
ості σУЗ(t). Подібні
П
АІ ефекти в об’ємних
о
кристалах. CdZnTe раніше досл
ліджені в [1 ].
Для пояснення виявленого
подібного стійкого (p
о в гетеросттруктурах AlGaN/GaN
A
persistent)
ефекту аакустопровіідності розгл
лядається двва основних
х механізми: 1. деформацційний — як
к результат акусстичної дефоормації ґраттки та відповвідної додатткової п'єзоп
поляризації структури з наступним перрерозподілом
м носіїв заряяду; 2. ефектт АІ трансфо
ормації метаастабільнихх DХ-центрів, глибоких домішкових ріввнів в бар’єрному шарі A
AlGaN шарі та подальшо
ою передачеею акустозбуджених
електрон
нів в 2DEG зону [2]. Ви
изначальним
м чинником,, на нашу ду
умку, в реаліізації АІ змін σУЗ(t) є
висока ггустина прим
межових дисслокацій, кооливання яки
их в полі УЗ-хвилі сприяяє цим ефекттам.
Вивчення ефектту дозволяєє отримати іінформацію
ю як про сам
му дефектнуу структуру матеріалу, так і про природ
ду аномальн
них змін йогго макроско
опічних хараактеристик; з практичного боку
це спри
ияє пошуку нових мож
жливостей ввикористанн
ня УЗ для керування
к
ккінетикою фізичних
ф
параметтрів напівпровідникових
х структур.
1.
2.

Ya.M
M. Olikh, M.D
D. Tymochko,, O.Ya. Olikhh, and V.A. Sh
henderovsky, Journal of Ellectronic Materials, 47,
No. 88: 4370 (20188).
A.E. Belyaev, H.JJ. von Bardeleben, M.F. Fillle et al., Mater. Sci. Forum, 143–147, pt.. 2: 1057 (199
94).
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Exciton quasi-molecules in nanosystems with semiconductor quantum dots
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The theory of exciton quasi-molecule (formed from spatially separated electrons and holes) in a
nanosystem consisting of double quantum dots (QDs) of germanium synthesized in a silicon matrix is
presented [1, 2]. In the framework of the variational method, the energy of the exciton quasi-molecule
ground singlet state, as a first approximation, is given by the mean value of the Hamiltonian Ĥ over
the states described by the wave functions of the zeroth approximation Ψs [1, 2]. Under the assumption
that the spins of the electrons е(1) and е(2) are antiparallel let us write down the normalized wave
function Ψ of the ground singlet state of the exciton quasi-molecule as a symmetric linear combination of wave functions Ψ and Ψ . Assuming that the electrons e(1) and e(2) move independently from
each other, let us represent the wave functions Ψ1 and Ψ2 as a product of single-electron wave functions as variational functions of Coulomb type [1, 2].
It is shown that the major contribution to the exciton quasi-molecule binding energy is made by
the energy of the exchange interaction of electrons with holes and this contribution is much more substantial than the contribution of the energy of Coulomb interaction between the electrons and holes.
The position of the exciton quasi-molecule state energy band depends both on the mean radius a of
the QDs and the distance D between their surfaces, which enables one to purposefully control it by
varying these parameters of the nanostructure [1, 2].
It was found that the binding energy of singlet ground state of exciton quasi-molecule, consisting
of two germanium QDs is a significant large values, larger than the binding energy of the biexciton in
a silicon single crystal by almost two order of magnitude [1, 2].
It is shown that an exciton quasi-molecule can be formed in the nanosystem, where Dс(1) ≤ D ≤ Dс(2) .
Such an exciton quasi-molecule can exist only at temperatures lower than the critical temperature Tс = 71 K.
It has been established that the binding energy of singlet ground state of exciton quasi-molecule, consisting
of two germanium QDs is a significant large values, larger than the binding energy of the biexciton in a silicon single crystal by almost two order of magnitude [1, 2].
With an increase in temperature above the threshold (T ≥ Tс ) , a transition can occur from the exciton quasi-molecule to the exciton state. At a constant concentration of excitons (i.e., constant concentration of QD) and temperatures T below Tc, one can expect a luminescence band shifted from the
exciton band by the value of the exciton quasi-molecule binding energy. This band disappears at
higher temperatures (T ≥ Tс ) . At a constant temperature below Tc, an increase in exciton concentration
(i.e., in QD concentration) brings about weakening of the exciton luminescence band and strengthening of the exciton quasi-molecule one [1, 2].
The fact that the energy of the ground state singlet exciton quasi-molecule is in the infrared range
of the spectrum, presumably, allow the use of a quasi-molecule to create new elements silicon infrared
nanooptoelectronics and nanophotonics, including new infrared sensors.
1.
2.

S.I. Pokutnyi, Opt. Eng., 56, No. 6: 067104 (2017).
S.I. Pokutnyi, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 674, No. 1: 92 (2018).
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Структура и электрофизические свойства тонких плёнок
сегнетоэлектрика-полупроводника Na0,5Bi0,5TiO3,
полученных методом высокочастотного распыления
Т.В. Крузина, С.А. Попов, Ю.Н. Потапович, А.С. Руцкий, С.Н. Антропов
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара, Днепр, Украина
spopov@meta.ua

Развитие функциональной электроники требует поиска новых материалов, на локальных динамических неоднородностях которых могут быть реализованы процессы генерации, усиления,
хранения и обработки сигналов. Сегнетоэлектрические тонкие плёнки на основе натрийвисмутового титаната Na0,5Bi0,5TiO3 (NBT) являются перспективными базовыми материалами
для создания интегрированных пьезоэлектрических устройств.
В работе изучались структура и свойства тонких плёнок NBT (d = 100–300 нм), полученных методом ex-situ с использованием технологии высокочастотного магнетронного распыления керамической мишени стехиометрического состава в атмосфере аргона [1]. С целью привязки к традиционной полупроводниковой технологии в качестве подложки использовалась пластина кристаллического кремния Si(100), на которой предварительно формировалась гетероструктура Pt/TiO2/SiO2/Si.
Слой Pt (111), являясь идеальным подслоем для задания направления роста плёнки NBT, использовался как нижний электрод. Оксид титана TiO2 напылялся в качестве адгезионного слоя. Осаждённые плёнки NBT подвергались изотермическому отжигу на воздухе при Т = 973 К в течение одного
часа. Необходимость отжига полученных плёнок обусловлена тем, что непосредственно после осаждения плёнки аморфны. На стадии термического отжига до появления фазы перовскита наблюдается образование целого ряда промежуточных фаз, с формированием низкотемпературной пирохлорной матрицы Bi12TiO20 [2]. Окончательная фазовая трансформация происходит посредством образования и разрастания отдельных островков перовскитовой фазы NBT в матрице пирохлора.
Результаты рентгенофазового анализа
термообработанных плёнок показали наличие
перовскитовой поликристаллической структуры фазы NBT с рефлексами: 2Θ = 23°15′ —
плоскость (100), 2Θ = 33°20′ — плоскость
(110), 2Θ = 40°25′ — плоскость (111), а также Рис. Рентгенограмма плёнки NBT после изотермитекстуры Pt(111) (рис.). Рефлекс в районе ческого отжига при Т = 973 К, d = 300 нм.
2Θ = 30° соответствует остаткам пирохлорной
фазы в материале плёнки. Следует отметить, что на процесс формирования сегнетоэлектрической
фазы перовскита существенно влияет морфология поверхностного слоя Pt [3]. В работе определены параметры петель диэлектрического гистерезиса плёнок NBT: остаточная поляризация (9
мкКл/см2) и коэрцитивное поле (48 кВ/см). Измеренные значения диэлектрической проницаемости находились в диапазоне 550–700. Плотность тока утечки с увеличением напряжённости поля
от 1 кВ/см до 50 кВ/см возрастает от 6,8⋅10−10 до 1,6⋅10−7 A/cm2, стремясь к насыщению начиная с
полей 10 кВ/см. Особенности электрофизических свойств NBT обсуждаются.
1.
2.
3.

T.V. Kruzina, S.O. Popov, Yu.M. Potapovych, V.M. Sidak, and A.M. Kyrylov, Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Фізика. Радіоелектронікв», 23, № 22: 122 (2015).
L.G. Gusakova, V.M. Ishchuk, N.G. Kisel, and D.V. Kuzenko, Functional Materials, 18, No. 3: 375 (2011).
В.Б. Широков, С.В. Бирюков, В.М. Мухортов, Ю.И. Юзик, ЖТФ, 81, № 8: 115 (2011).
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Current oscillations and far-infrared electroluminescence
under the bipolar lateral electric transport
in the double-GaAs/InGaAs/GaAs quantum wells
M.M. Vinoslavskii1, P.A. Belevskii1, V.V. Vainberg1, V.M. Poroshin1, O.S. Pilipchuk1,
V.O..Kochelap2
1
Institute of Physics, N.A.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
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The charge transport and electroluminescence have been investigated in the temperature range of 4.2–160 K
for the multilayer heterostructures n-In0.08Ga0.92As/GaAs with the coupled asymmetrically doped quantum
wells in the lateral electric fields and with presence of the two types of charge carriers: the majority carriers electrons and minority carriers — holes. Presence of two types of charge carriers is identified by observation
of the interband electroluminescence (EL). We observed the abnormally large drift length of the holes (∼ 3
mm) that we connected with spatial separation of electrons and holes in the double-quantum wells due to the
built-in electric field in such structures. Owing to this, the holes tend to fall into the wide quantum wells
while the electrons fall into the narrow wells. Thus, it impedes their recombination and leads to a lifetime
increase.
We have found the current-voltage characteristic to have a complicated nonlinear shape. For the
structures with the thin (∼ 40 A) barriers between double wells the current oscillations with a frequency of
tens MHz arise at the electric fields much less the threshold field of the Gunn instability (E > 1.5–2
kV/cm). In addition, the integral intensity of the far-infrared (intraband) luminescence increases monotonously with the increasing electric field. In contrast, there are no current oscillations in the case of the
thick barriers (≥ 50 A), while a strong increase of the far infrared luminescence intensity is observed at
E > 1.5–2 kV/cm.
The observed behavior of the current may be interpreted as a combined effect of the spatial separation of the electrons and holes and dynamics of their transfer between the undoped and doped quantum wells (real space transfer) arising due to heating carriers by the electric field.
Luminescence in the structures with thin barriers is attributed to the indirect intraband transitions
of hot charge carriers, while in the case of thick barriers the direct transitions between size quantization subbands also contribute to luminescence. This difference of the intraband luminescence is explained by the dependence of relationship between the intraband recombination times of current carriers and the tunneling of minority carriers—holes between wells on the thickness of barriers between
them.
We suppose that observed effects of the high-field bipolar electric transport and, particularly,
highly intensive interband and intraband electroluminescence from macroscopically large areas may
be used in a number of the optoelectronic applications.
The work was supported by the project No. 10/19-H (the complex program ‘Fundamental problems of creation of new nanomaterials and nanotechnologies’).
1.
2.

M.M. Vinoslavskii, P.A. Belevskii, V.M. Poroshin, O.S. Pilipchuk, and V.O. Kochelap, Semiconductor
physics, quantum electronics and optoelectronics, 21, No. 3: 256 (2018).
V.V. Vainberg, O.G. Sarbey, A.S. Pylypchuk, V.N. Poroshin, and N.V. Baidus, J. Phys. Commun., 1: 045002
(2017).
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Спектральні властивості
широкосмугового квантового каскадного детектора
далекого ІЧ-діапазону з двоямною активною зоною
Ю.О. Сеті, М.В. Ткач, Є.Ю. Верешко
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна
j.seti@chnu.edu.ua

Потреби космічних досліджень, екології, медицини, військових застосувань, навігації і т.п. значно активізували експериментальні розробки квантово-ямних та квантових каскадних детекторів наддалекого та середнього інфрачервоного діапазону, який відповідає другому вікну атмосферної прозорості. Щоб задовольнити потреби зазначених застосувань нанодетектори повинні
володіти достатньо широкими спектральними смугами, мати високу чутливість та малі шумові
характеристики, що накладає відповідні вимоги на конструктивні особливості їх каскадів.
Недавно в експериментальній роботі [1] було показано, що зі створених трьох зразків квантових каскадних детекторів дуже далекого інфрачервоного діапазону найширшою спектральною смугою володіє той наноприлад, каскад якого містить двоямну активну зону з однаковими
ямами, і хоча фононна драбинка його екстрактора була не зовсім досконалою, робочі параметри цього наноприладу виявилися досить високими.
У пропонованій роботі на базі першопринципної моделі ефективної маси та прямокутного
потенціального рельєфу каскаду квантового каскадного детектора розроблена теорія квантових
переходів. Результати розрахунків енергій та сил осциляторів квантових переходів добре збігаються з експериментальними [1, 2], що дозволяє застосовувати теорію для оптимального підбору конструкцій таких наноприладів.
1.
2.

Li Liang et al., J. Phys. D: Appl. Phys., 51: 37LT01 (2018).
Zhou Xiaohao et al., Chinese Phys. B, 28: 027801 (2019).
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уру та вл
ластивостті плівок
к бору
В
В.Ф. Башев,, С.І. Рябцев, Є.С. Скоорбященськ
кий, С.О. Попов, Ю.М
М. Потапови
ич,
Т
Т.В. Крузін
на
Дніппровський націіональний унівеерситет іменіі Олеся Гончар
ра, Дніпро, Укрраїна
jlabbmika@gmail.ccom

Наявність нанострууктурних вкл
лючень в тоннких плівкаах аморфних
х матеріалів призводитьь до значної змін
ни їх оптични
их, електрич
чних і магніттних власти
ивостей. Стр
руктура аморрфного бору
у як у вигляді поорошку, так і в об’ємном
му матеріаліі містить нан
нокристаліч
чні включенння у виглядіі ікосаедричних кластерів [11]. Тонкі пліівки аморфнного бору пр
риродно так
кож повинніі містити наановключення, щ
що будуть впливати
в
наа їх електроф
фізичні влаастивості. Ро
обота присввячена дослідженню
впливу ттемператури
и нагріву наа структуру і електропр
ровідність наапилених пллівок аморф
фного бору.
Пліввки бору буули отриман
ні методом високочасто
отного магн
нетронного розпиленняя мішені,
виготовлленої з пороошку аморф
фного бору зза методом холодного пресування.
п
. З огляду на
н високу
гідрофілльність борру, перед пр
ресуванням порошок був
б висушеений в атмоосфері повіітря при
Т = 200°°С протягом
м 24 год. Оссадження пллівок здійсн
нювалось наа полірованіі підкладки з ситалу
СТ-32 в атмосфері Ar при тиск
ку (∼ 0,9 Па)). Для видал
лення з мішені зв’язаноої води переед розпиленням її прожарювали в плазмі при Т = 6650°С протяягом 30 хвилин. Електрронно-мікро
оскопічні
та рентґґенофазові дослідження
д
я показали, що після оссадження сттруктура плі
лівки бору була
б
аморфною з розмірами
и областей когерентногоо розсіюван
ння (ОКР) ∼ 2 нм. Темпеературна зал
лежність
елекктропровідн
ності напиллених плівок бору
маєє типовий характер не гідрованого
о аморфногго напівпров
відника. Прии Т = 21°С електропро
овідність стаановить 2,5 См/см. Кри
ива електропровідностіі має три діллянки з різн
ною енергієєю активації, що, мож
жливо, пов''язано зі
змін
ною механіізму провіднності у про
оцесі нагріввання плівки
и. Залежністть електроо
опору від
тем
мператури показує,
п
щоо плівка ам
морфного
бор
ру стабільнаа до 460°С (крива 1, рис.). У
діап
пазоні темп
ператур 20–
0–460°С спо
остерігаєтьсся зворотна зміна електтроопору пл
лівки, що
вказзує на відссутність фаазових переетворень.
Рис. Тем
мпература заалежність опо
ору плівки ббору. 1 При
и підвищен
нні темперратури від 460 до
— нагрівв після осадж
ження; 2 — охолодженняя; 3 — 520
0°С незворо
отне зменш
шення електтроопору
другий н
нагрів.
свід
дчить про тее, що структтура плівки починає
змін
нюватися: як показую
ють рентґен
нофазові
дослідж
ження, в даному температурному іннтервалі роззміри ОКР зростають
з
ддо ∼ 40 нм. ТемпераТ
турний коефіцієнт (ТКО) опор
ру щойно наапиленої амо
орфної плів
вки при нагрріванні має від’ємне
значенн
ня: −1,5⋅10−3 К-1. Виявлеено, що зі зм
меншенням товщини наапиленої пліівки від 100
00 до 100
нм значення ТКО відповідно
в
зр
ростають. Т
Так, у темпеературному інтервалі
і
1000–300°С дл
ля плівок
товщиноою 400 і 2000 нм ТКО відрізняєтьс
в
ся на 7%. В цілому значення електтроопору щойно напиленоїї плівки амоорфного бор
ру зменшую
ються прибл
лизно у 2 раази після наагрівання до
о 650°С і
охолодж
ження до кім
мнатної температури. П
Повторний нагрів
н
до 650°С (крива 33, рис.) показує зворотну зм
міну електрооопору пліввки, що вказзує на стабіл
льність її стр
руктури.
1.

О.А.. Голикова, Физика
Ф
и техн
ника полупрооводников, 26
6, №9: 1604 (1
1992).
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Робота є продовжеенням дослііджень [1, 22] магнітоп
польових залежностей люмінесцен
нції (PL)
екситон
нних прямихх (DX) і про
осторово роззділених неп
прямих перееходів (IX) від найнижчих просторово-квантовани
их станів наа асиметричнних подвійн
них квантових ямах 2QW
QW, у яких одну
о
квантову ям
му (QW) виготовлено з магнітозмі шаного нап
півпровідник
ка (DMS) Cdd1−xMnxTe, х = 0,035,
а другу — зі звичай
йного CdTe. Міряння ппроводилисьь на структур
рах Cd1−yMggyTe/Cd0,965Mn
M 0,035Te/
/Cd1−yMggyTe/CdTe/C
Cd1−yMgyTe, вирощенихх методом молекулярн
но-пучковоїї епітаксії (MBE)
(
з
y = 0,28,, шириною Cd
C 0,965Mn0,035Te QW рівнною 46 мл і з ширинами CdTe ям LCd
2 21, 16.
CdTeQW = 25, 23,
15 і 14 м
мл та бар’єруу між DMS і CdTe QW з Lb = 10 мл
л завширшки
и. Тут і далі мл = 0,324 нм — це
товщинаа одноатомн
ного шару у [100]-орієнттованих структур на баззі CdTe. Збуд
удження PL проводип
лись наддбар’єрним Eex = 2,376 eВ
e (Green) аббо підбар’єрним Eex = 1,881 eВ (Red)) світлом.
Знай
йдено, що при
п Green-зб
будженні (гуустина поту
ужності W = 0.7 Вт/cm2) та темпераатурі 2 K
для струуктур з LCdTTe= 25 мл (рис. а) дві заалежні від магнітного
м
поля
п
(Н) ліннії, котрі б мали
м
відповідати
и DX та 1eCdTe-1hhCdMnTe IX, починнаючи з по
олів μ0H ≅ 0,5 T паралеельно зміщу
уються з
полем н
на всьому (д
до 4,5 Т) інттервалі полівв з відстанн
ню між ними
и ΔЕ ≅ 5 меВ
В. Спіновий
й зсув σ+
PL сягаєє у полі 4,5Т ΔEσ+ ≅ 25,8 меВ, в тоой час як цее значення для
д розрахуннку і для сттруктур з
іншими LCdTe QW за даних умов експерим
менту складаає ΔEσ+теор ≅ 29.8meV. При Red-зб
будженні
(рис., в)) структура дублету ексситонних лііній з паралельною Н-залежністю ззникає, з’яввляються
додаткоові Н-залежн
ні компоненти нижче поо енергії (наа мапі стрілк
ками позначчені їх полож
ження).

а

б

в

Рис. Мап
пи «інтенсивність PL залеежно від енерргії і магнітн
ного поля для
я Green- та R
Red-збуджень — а) і в)
відповідн
но; схема полложень макси
имумів ліній PL при Green
n-збудженні — б).

Теорретичний ан
наліз спостеережених оссобливостей
й дублета ек
кситонних лліній з сильн
ною магнітополььовою залеж
жністю, що вказує, що важка діркаа для обох цих
ц станів ллокалізованаа переважно у D
DMS квантоввій ямі, дозвволяє ідентиифікувати ці
ц дві лінії як
я екситонніі збудженняя з гібридними сстанами елеектрона провідності, сииметричним
м і антисимеетричним поо його одно
очасному
перебувванню у двохх тунельно-зв’язаних кввантових ям
мах.
1.
2.

nko, V.Y. Suggakov, G.V. Vertsimakha,
V
an
nd G. Karczew
wski, phys. sta
atus solidi
O.V.. Terletskii, S..M. Ryabchen
C, 144: 1700124 (22017).
O.V.. Terletskii, V.Yu.
V
Ivanov, L.
L Owczarczyyk, S.M. Ryab
bchenko, V.Y. Sugakov, G.V
V. Vertsimakh
ha, and G.
Karcczewski, X Inntern. confereence on Topiccal problems of semicondu
uctor physicss (Truskavets,, Ukraine:
20188), p. 145–1500.
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Адсорбц
ція іонів металів
на фул
лерені С60
тінній вуглецевій нанотруубці С48
6 і одност
В.В. Ти
итаренко, Е.П.
Е
Штапен
нко, Є.О. Воронков, В.О. Заблудоовський
Дніпроовський націоннальний універ
рситет залізниичного транспорту ім. акадееміка В. Лазаря
ряна, Дніпро, Україна
У

duudkina2@ukr.net

Прогресс сучасної техніки все біл
льш залежитть від успіхівв у створенні нових матееріалів. Таки
ими матеріалами,, в першу черргу, є компо
озиційні елекктролітичні покриття (К
КЕП) з вуглеццевими нано
оматеріалами (ВН
НМ) [1], стрруктура і влаастивості якиих залежать від природи
и і розмірів ччастинок ВН
НМ, їх кількості у покритті і взаємодії
в
з металевою
м
м
матрицею. Ріш
шення задач
чі контролю і управлінняя вмістом
частинок ВНМ у КЕ
ЕП не може бути
б
без вивччення механ
нізму формув
вання структтури вуглецеевмісних
компози
иційних метаалевих пліво
ок. У даній р оботі теореттично розгля
януто можлиивість адсорбції іонів
металів Co, Ni, Cu і Zn
Z на фулерені С60 і одноостінній вугглецевій нанотрубці (ОВ
ВНТ) С48. Роззрахунки
енергії ззв’язку іонів металів з чаастинками В
ВНМ проводили за допом
могою теоріїії функціонала густини з виккористанням
м гібридного функціоналла B3LYP. Енергію
Е
зв’яззку (ΔW) адссорбованого
о іона металу з чаасткою ВНМ
М визначали
и як різницю
ю між повною
ю енергією комплексу
к
В
ВНМ–М (WC + M) і сумою енеергій його складових частин (WC, WM )

ΔW = WC + M − (WC + WM ) ,

(1)

де WC — енергія частинки
ч
ВН
НМ; WM — енергія іон
на металу. Виходячи
В
із значення мінімуму
м
енергії, проведена оптимізація геометріїї положенняя іонів метталів над пповерхнею частинок
ч
ВНМ (р ис. 1). Опти
имізовані сттани комплеексів С48-М
М відповідають пположенню іонів метал
лів над центтром комірк
ки С6. У
таблиці 1 наведені оптимізован
ні відстані ( d) від адсор
рбованого іона м
металу до поверхні
п
фу
улерену С60 і ОВНТ С48. У таблиці 2 ннаведені реззультати ро
озрахунку еенергії зв’яззку (ΔW)
адсорбовваного іона металу з чаасткою ВНМ
М.
ТАБЛИЦ
ЦЯ 1. Резулььтати оптимізації відстанні від іонів металів
м
до
поверхні частинок ВН
НМ.
d, Å

М
ВНМ
их
Рис. Роззташування адсорбовани
іонів метталу (М) на поверхні фу
улерену С60.
В
ВНМ
фуллерен С60
ОВ
ВНТ С48

фулереен С60
ОВНТ
Т С48

Co
C
1,99
1
1,63
1

Ni
1,35
1,43

Cu
1,87
1,56

Zn
2,12
2,06

ТАБЛИЦ
ЦЯ 2. Енергіяя зв’язку іоніів металів з ччастинками ВНМ.
В
ΔW , еВ

Co
1,41
1
2,00
0

Ni
1,91
2,23

Cu
2,93
3,16

Zn
n
0,0
03
0,53

Поррівняння отрриманих знаачень енергіії зв’язку іо
онів металів з частинкам
ми ВНМ з енергією
е
тепловоого руху (0,0025 еВ) пок
казують, щоо в водних розчинах ел
лектролітів можлива ад
дсорбція
іонів Coo, Ni, Cu, Znn на поверхні фулеренуу С60 і ОВН
НТ С48 з утво
оренням стаабільних ком
мплексів
ВНМ–М
М. Отже, процес перенеесення часттинок ВНМ з об’єму во
одного розччину електр
роліту до
поверхн
ні катода можливий у нааслідок отриимання комплексом ВН
НМ–М позиттивного заряяду.
1.

В.В. Дудкина, В.А. Заблудовсский, Э.Ф. Ш
Штапенко, Мет
таллофиз. но
овейш. технол
ол., 37, №5: 713 (2015).
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Дослідження гібридних структур
Au[Ni]Cn-Ga2O3n-Ga2O3(p-GaSeKNO3)
І.Г. Ткачук, В.М. Водоп’янов, В.В. Нетяга, З.Д. Ковалюк
Чернівецьке відділення Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Чернівці, Україна
chimsp@ukrpost.ua

Перспектива створення нових спінтронних пристроїв пов’язана з використанням в гібридних
структурах вуглецевих наноструктурних матеріалів. На ВдВ поверхні (0001) нанокомпозитного
матеріалу р-GaSe<KNO3> сформовані вертикальні гібридні структури. Гібридні структури складаються з шарів металів (Au, Ni), вуглецю і широкозонного кристалічного оксиду Ga2O3, які мають нанометрову товщину. Результати АСМ досліджень свідчать про високу якість поверхонь
вирощених шарів. Гібридні структури є послідовно включеними між собою бар’єр Шотткі з вузькими спін-селективним бар’єром і ГП, сформований на основі нанокомпозитного матеріалу рGaSe<KNO3> і широкозонного оксиду n-Ga2O3. При кімнатній температурі досліджені частотні
залежності імпедансу цих структур при різних значеннях прикладеної до структур позитивної
напруги (плюс на Ni-шарі), що відповідає режиму екстракції спін-поляризованих електронів з nGa2O3.результати цих досліджень свідчать про акумуляцію спін-поляризованих електронів поблизу спін-селективного бар’єру в n-Ga2O3 і про тунельне перенесення цих носіїв через множинні
КЯ, які сформовані в місцях локалізації СЕ включень в шаруватій матриці НП. Пов’язані з цим
процесом релаксації носіїв, заряду проявляються у високочастотній області спектрів (f > 4,5 —
5⋅105 Гц) імпедансу. Вертикальний транспорт електронів в досліджених гібридних структурах
відбувається за наявності градієнта електричного поля і сеґнетоелектричної поляризації, який
спрямований уздовж осі симетрії С гексагонального шаруватого кристала. При збільшенні напруги позитивного змішення (U > 2,6 B) у високочастотній області спектру (f > 106 Гц) імпедансу для
досліджуваних гібридних структур спостерігається велика негативна ємність (імпеданс індуктивного типу). Ця динамічна ємність має квантово-механічну природу і пов’язана з послідовним
тунелюванням закумульованих в n-Ga2O3 спін-поляризованих електронів через множинні КЯ,
розташовані упродовж осі С в р-GaSe<KNO3>. При позитивній полярності напруги зміщення на
ВАХ досліджуваних структур спостерігається гострий максимум. Напруга, при якій має місце
цей максимум, відповідає напрузі перемикання електричної поляризації (Uswitching) в СЕ включеннях. При вищій напрузі зміщення структур (U > switching) струм на ВАХ зменшується. Релаксаційні
процеси, які пов’язані з перенесенням неполяризованих електронів через нанокомпозитний матеріал р-GaSe<KNO3>, проявляються при U > Uswitching в низькочастотній (f < 3160 ГЦ) області спектру імпедансу гібридних структур.
На ВАХ гібридних структур при позитивній полярності напруги зміщення спостерігається гістерезис, зумовлений впливом сеґнетоелектричної поляризації в СЕ включеннях на перенесення носіїв заряду в цих структурах. Цей ефект, а також велика величина високочастотної питомої ємності
досліджуваних гібридних структур, яка спостерігається при T = 300 К, відкривають перспективу
для їх практичного використання в пристроях пам’яті і у високочастотних електронних пристроях.
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Структурні характеристики плівок оксиду цинку,
отриманих високочастотним магнетронним розпорошенням
В.В. Кидалов1, А.Ф. Дяденчук1, Ю.Ю. Бачериков2, А.Г Жук2, В.А. Батурин3, І.В. Рогозін1,
М.М. Філоненко4, О.Ю. Карпенко1, В.В. Кидалов1
1
Бердянський державний педагогічний університет, Бердянськ, Україна
Інститут фізики напівпровідників імені В.Є. Лашкарьова НАН України, Київ, Україна
3
Інститут прикладної фізики НАН України, Суми, Україна
4
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ, Україна
m.m.filonenko@npu.edu.ua

2

Оксид цинку (ZnO) напівпровідник з шириною забороненої зони 3,37 еВ, прозорістю більше
90% у видимій області спектра, високою рухливістю електронів, в останні роки інтенсивно досліджується як перспективний матеріал для різних оптоелектронних пристроїв [1]. Особливий
інтерес до ZnO обумовлений його потенційною можливістю замінити нітрид галію. Термічна
стабільність структур на основі оксиду цинку перевершує термостабільність нітридів, окрім
цього вони стійкі до хімічних реакцій і окислення [2].
Плівки ZnO було нанесено на поруваті кремнієві підкладинки методом магнетронного розпорошення (потужність ВЧ-розряду 200 Вт в середовищі арґону з киснем; відстань мішеньпідкладка 70 мм; час осадження 1200 с; тиск аргону 1 Па, кисню 0.1 Па; температура підкладки
300°С).
Отримані плівки, за даними рентґеноструктурного аналізу, мають гексагональну структуру.
ТАБЛИЦЯ. Структурні характеристики отриманих плівок оксиду цинку.
а, нм
0,31714

с, нм
0,51789

d, нм
0,2589

L, нм
0,2590

ɛ⋅103
3,04

δ, 1/нм2
0,0121

Σ, ГПа
1,193

(а, с — параметри кристалічної ґратки; d — міжплощинна відстань; L — довжина зв’язку Zn–O;
ε — значення мікронапружень; δ — густина дислокацій; σ — залишкові напруження).
1.
2.

J.C. Fan, K.M. Sreekanth. Z. Xie, S.L. Chang, and K.V. Rao, Mater. Sci., 58: 874 (2013).
H. Morkoç and Ü Özgür, Thin oxide: fundamentals, materials and device technology (Berlin: Wiley-VCH:
2009).
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Comparative study of Ni(II) and Cu(II) adsorption
by pristine and oxidized multiwalled N-doped carbon nanotubes
R. Balog1, V. Simon1, E. Sikora2, M. Manilo1,3, L. Vanyorek2, Z. Csoma1, S. Barany1,2
1

The Transcarpathian II. Ferenc Rakoczi Hungarian Institute, Beregovo, Ukraine
University of Miskolc, Institute of Chemistry and MTA-ME Materials Science Research Group,
Miskolc-Egyetemvaros, Hungary
3
Institute of Biocolloidal Chemistry, N.A.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
akmbsab@uni-miskolc.hu

2

Among variety of practical applications of carbon nanotubes (CNT), an increasing important segment
is related to their use as sorbents for toxic substances, heavy metal ions, and organic compounds.
CNTs are intensely studied as sorbents for water purification from individual nickel, lead, copper and
cobalt ions, and other individual or mixed ions of different metals. At the same time, surprisingly,
there is a lack of information about the laws and mechanisms of adsorption of Ni(II) and Cu(II) by Ndoped carbon nanotubes, i.e. adsorbents containing surface N atoms in different state, potentially capable to form complexes with these ions.
N-doped carbon nanotubes were produced by CCVD method using n-butyl amine as carbon
source and Ni(NO3)2 plus MgO as catalyst. The surface functionalization of N-CNTs was performed
using oxidation with 98% sulphuric acid and 67% nitric acid. The product was characterized by
HRTEM, FTIR, XPS spectra and Zeta-potential measurements.
It has been shown that three regions can be distinguished in the kinetic dependence of Ni(II) and
Cu(II) ions adsorption: at CNT–solution contact duration t≤ 10 min (I region), the specific adsorption
drastically increases with time; in a contact-time range of 10–60 min (II), the adsorption equilibrium is
established; at t> 60–120 min, Ni or Cu ions are in a small amount (up to 10%) desorbed from the NCNT surface (III). The adsorption isotherms are characterized by a stepwise rise in adsorption with
increasing the equilibrium concentration of ions, with a tendency to reach a plateau value (Langmuir
type isotherms), the adsorbed amount increases with surface functionalization and the adsorption results in a lowering the solution pH as a result of ion exchange of surface H+ ions for adsorbing ions.
The pH-dependences of Ni(II) or Cu(II) adsorption by carbon nanotubes can also be characterized by
three regions: in acidic media (from 2 to 5 or 4, respectively) a marked increase in adsorption with an
increase in pH was observed, then in a pH interval of 5–8 for Ni and pH 4–6 for Cu a roughly constant
value of adsorption was measured, after that a sharp increase in adsorption took place probably due to
precipitation of hydroxides on the surface. Adsorption of Ni or Cu ions was shown to give a substantial drop in the absolute value of the zeta-potential of CNTs.
The complex study performed gives us a ground to consider that the main mechanism of adsorption of Ni(II) and Cu(II) ions by N-doped CNTs-alongside with contribution of the ion exchange between these ions and protons of surface functional groups- is the donor-acceptor interaction between
the electron pair of the surface N and vacant d-orbitals of the adsorbing transition metal ions.
Acknowledgements. The authors are grateful to the Transcarpathian II. Ferenc Rakoczi Hungarian Institute (Ukraine) and Institute of Chemistry of the University of Miskolc (Hungary) for the support of this research.
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Вплив допуванн
д
ня азотом
м наноматеріалів
на осно
ові відно вленого оксиду гр
рафену
на їх катталітичні властив
вості в рееакції гід
друванняя етилену
у
О.О.. Абакумов
в, І.Б. Бичко
о, П.Є. Стри
ижак
Інст
титут фізично
ої хімії ім. Л.В
В. Писаржевськкого НАН України, Київ, Укрраїна
abakuumov0aa@gmaail.com

Відомо, що відновллений оксид
д графену (В
ВОГ) прояввляє каталіти
ичну активнність в реак
кціях гідруванняя ненасичених вуглевод
днів молекуулярним вод
днем. Одним
м із факторіів, який мож
же впливати на каталітичніі властивостті ВОГ, є нааявність інш
ших гетероаттомів у вугллецевій ґраттці. Дана
робота п
присвячена визначенню
ю впливу до пування азо
отом на катаалітичні влаастивості ВО
ОГ в реакції гідррування етиллену.
Оксид графену (ОГ) отрим
мали за метоодом Тура [1
1].
Допован
ний азотом зразок синттезували шлляхом оброб
бки водн
ної суспензіії ОГ гідраззин–гідратом
м та подальшим віддновленням
м продукту в атмосфеері водню за
з
400°С. У
Утворений матеріал мааркували RG
GO-1. Зразо
ок
ВОГ, яккий не місти
ить азот, оттримали шлляхом терміч
чного віддновлення ОГ
О за 400°С протягом ггодини. Утво
орений прродукт відн
новлення поззначили RG
GO-2.
Осн
новні струкктурні хараактеристикии матеріал
лів
представлені в таб
блиці. Зразк
ки характериизуються од
днаковим
ми значенняями міжшаарових відсстаней (d0022). Рис. Залежність r(C2H 6) на зразкаах RGO-1
Латералльний розмірр (La) та товвщина (Lc) структур, які та RGO--2 в реакціїї гідрування етилену.
утворен
ні в результтаті перекри
ивання граф
фенових діля- m(RGO-1) = 300 мгг, m(RGO-22) = 40 мг,
4 мл/хв, V(C
C2H4) = 5 мл/х
хв.
нок шаррів ВОГ, не перевищую
ють 10 та 3 нм, відповід
д- V(H2) = 45
но. Відсстань між деефектами (L
LD) в обох зрразках не перевищуєє 3 нм. Матеріал RGO-1 характериизується біл
льшою питом
мою площею
ю поверхні (SBET) та
загальни
им об’ємом пор (Vзаг) у порівнянніі із зразком RGO-2. Фун
нкціональниий склад катталізаторів преддставлено арреновими ділянками, гіідроксильни
ими, карбон
нільними груупами, а так
кож карбоксилввмісними сккладовими. Особливістю
О
ю RGO-1 є наявність
н
аззотовміснихх груп, які представп
лені перреважно піраазольними циклами.
ц
Тем
мпературні заалежності швидкостей
ш
уутворення еттану r(C2H6) в реакції гіддрування еттилену на
зразках RGO-1 та RGO-2
R
представлені на ррис. Аналіз температурн
т
ної залежноссті показує, що величина r(C
C2H6) для RG
GO-1 є на по
орядок менш
шою у порівн
нянні із RGO
O-2 в діапаззоні 300–400
0°С. Зменшення каталітичноої активностті ВОГ в данній реакції пр
ри його допу
уванні азотоом може бутти обумовлене зм
міщенням еллектронної густини
г
з граафенової діл
лянки на ато
оми азоту, яккі входять до
д складу
азотовм
місних груп.
ТАБЛИЦ
ЦЯ. Структуурні характеристики матерріалів RGO-1 та RGO-2.
Зразокк
RGO-11
RGO-22
1.

C/O
3
3

C/N
30
—

d002, нм
0,36
0,36

La, нм
7
5

Lc, нм
2
2

LD, нм
<3
<3

S BET, м2/г
600
140

Vзаг, см3/г
0,56
0,27

D.C.. Marcano, D.V. Kosynkin, J.M. Berlin,, A. Sinitskii, Z. Sun, A. Slesarev,
S
L.B.. Alemany, W.
W Lu, and
Na
4: 4806 (2010).
J.M. Tour, ACS Nano.,
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Нелинейные колебания углеродистых нанотрубок
К.В. Аврамов
Институт проблем машиностроения им. А.М. Подгорного НАН Украины, Харьков, Украина
kvavr@kharkov.ua

Получена модель нелинейных колебаний углеродистой нанотрубки, которая основывается на
теории оболочек [1]. Выведена система трёх уравнений в частных производных относительно
трёх проекций перемещений точек срединной поверхности. Учитывалась геометрически нелинейная модель деформирования оболочек Сандерса–Коитера и нелокальная упругость. С помощью метода Галёркина выведена нелинейная система обыкновенных дифференциальных уравнений, которая описывает колебания наноконструкции. Для расчёта свободных нелинейных колебаний используется метод гармонического баланса. Показано, что свободные нелинейные колебания углеродистой нанотрубки теряют устойчивость вследствие бифуркации Неймарка–
Сакера. Исследуются почти периодические колебания, возникшие в результате этой бифуркации.
1.

K.V. Avramov, International Journal of Nonlinear Mechanics, 117: 149 (2018).
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Дослідження електрокінетичних характеристик
модифікованих нанопорошків алмазу
Г.А. Базалій, Н.О. Олійник, Г.Д. Ільницька
Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, Київ, Україна
oleynik_nonna@ukr.net; bazgal@ukr.net

Алмазні нанопорошки детонаційного синтезу виготовляють у багатьох країнах різноманітних
модифікацій (марок), які відрізняються електрокінетичними характеристиками за різними режимами синтезу.
Розвиток технічного прогресу потребує створення високоефективних матеріалів (паст, суспензій, наповнювачів) на основі алмазних нанопорошків із спеціальними електрокінетичними
та фізико-хімічними характеристиками.
Мета роботи — дослідження впливу різних факторів на зміну електрокінетичних та фізикохімічних характеристик нанопорошків алмазу детонаційного синтезу та встановлення взаємозв’язку електрокінетичних характеристик з енергетичною активністю та ступенем агрегації
алмазного нанопорошку.
Методика. Досліджували зміну електрофізичних характеристик нанопорошків алмазу детонаційного синтезу марок АСУД-75–АСУД-99, вихідних та модифікованих різними методами. Відомими методами в роботі досліджували фізико-хімічні характеристики порошків: питомий електроопір, тангенс кута діелектричних втрат (tgδ), водневий показник та ін. Методом електрофорезу досліджували електрокінетичні характеристики нанопорошків (величину та знак електрокінетичного
потенціалу (дзета-потенціалу, ξ, мВ), електрофоретичну рухливість (Vф, см2/(с⋅В)), які характеризують гідратованість поверхні порошків та залежать від швидкості руху фаз, в’язкості, природи фаз,
товщини дифузного шару. Застосовували прилад ‘Dzeta-potential-analizer’.
За результатом порівняльного аналізу електрокінетичних характеристик нанопорошків детонаційного синтезу алмазів виробництв Білорусі, України, Китаю, Франції, Росії встановлено,
що показник дзета-потенціалу нанопорошків алмазу детонаційного синтезу змінюється в межах
значень (–100)–(+100) мВ.
На прикладі дослідження зміни електрокінетичних характеристик у зразків порошків марок
АСУД-75, АСУД-80, АСУД-90, АСУД-95, АСУД-99 з фіксованим вмістом вуглецю sp2гібридизації показано, що величина дзета-потенціалу порошку змінюється від +104,0 мВ
(АСУД-75) до +12,0 мВ (АСУД-99). При зменшенні частки вуглецю sp2-гібридизації з 23,6 до 0
мас.% в зразку величина дзета-потенціалу знижується в 2–10 разів, що сприяє зниженню аґреґативності нанопорошку. На порошку однієї марки АСУД-90 показано, що в результаті модифікування рідинофазовим методом трьома сумішами різних окислювачів, знижується електрофоретична рухливість трьох зразків порошку в 1,1–7,5 рази від +4,446⋅10−5 см2/(с·В) до
0,7816⋅10−5 см2/(с⋅В), знижується в 1,1–7,3 рази величина електрокінетичного потенціалу від
+53,34 мВ до +7,38 мВ. Встановлено, що після модифікування вихідного нанопорошку марки
АСУД-90 в зразках знижується величина tgδ з 0,3249 до 0,2450. Ступінь зміни tgδ (за різних
показників вологості) у трьох модифікованих зразків зростає на 12,8%, 13,8%, 20,8% відповідно, тобто зростає їх гідрофільність, а питомий електроопір зростає на порядок.
Таким чином, в результаті роботи визначено взаємозв’язок електрофоретичної рухливості
часточок, їх енергетичною активністю та ступенем агрегації алмазного нанопорошку, встановлено, що порошки менше агреговані внаслідок зниження енергетичної активності поверхні та
електрофоретичної рухливості частинок. Результати проведених досліджень дають можливість
за рахунок модифікування отримати алмазні нанопорошки, які мають задану величину та знак
дзета-потенціалу та створюють умови для одержання енергетично та аґреґативно стійких суспензій та паст спеціального призначення.
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Одним ііз перспекти
ивних напряямів застосуування вуглеецевих наном
матеріалів є їх викорисстання як
носіїв длля каталізатоорів. В даном
му повідомлленні предстаавлені результати досліддження власттивостей
Ni–Fe кааталізатора нанесеного на графітовві нанопласттинки (ГНП
П) у реакції ггідроґенуван
ння СО2.
ГНП, оддержані шляххом ультразвукового диисперґуванняя терморозш
ширеного граафіту в ацето
оні, після
повногоо висушуван
ння просочуввали нітратнним розчино
ом Ni–Fe (80
0 мас.% Ni––20 мас.% Fe). Після
термічноого розкладуу нітратів таа відновленння оксидного
о залишку во
однево-гелієєвою сумішш
шю каталізатор сскладу Ni80Fe
F 20/ГНП засстосували у реакції гідроґенування СО2. Фізикоо-хімічні влаастивості
каталізаатора дослідж
жували мето
одами СЕМ, РФА, ТПДМ
МС. На дифр
рактограмі (ррис.) видно рефлекси
р
від двохх фаз: графітуу та кубічноїї фази із парааметром ґраатки, близьки
им для нікеллю. Рефлекси
и графіту
вузькі, ррозмір кристалітів близьк
ко 25 нм. Реф
флекси метаалу є розширеними, розм
мір кристалівв близько
7 нм. Віддсутність окрремої фази заліза
з
свідчиить про можл
ливе утворен
ння твердогоо розчину Ni–
–Fe.
Катаалітичну акттивність виввчали хромаатографічни
им методом шляхом анаалізу газово
ої суміші
у процеесі перебігу реакції за атмосферно
а
ого тиску в інтервалі теемператур ((30–450°С). Продуктами дан
ної каталіти
ичної реакції є метан таа монооксид вуглецю. На
Н рис. 2 навведено темп
пературні
криві метану, вугллекислого гаазу та моноооксиду вугглецю для каталізатора
к
а Ni80Fe20, 60
6 мас.%
відсоткіів якого нан
несено на граафітові наноопластинки..

Рис. 1. Д
Дифрактограм
ма зразка Ni80Fe20/ГНП піссля
роботи у реакції гідроґенування СО
С 2

Рис. 2.
2 Залежність
ь складу реаакційної сумііші: СН4,
СО, СО
С 2 (W, %) від
д температурри.

Кон
нверсія СО2 починаєтьсяя при 200°С
С з одночасн
ним утворен
нням СО та СН4. В температурному ін
нтервалі 2255–375°С спо
остерігаєтьсся виділенняя СО, з мак
ксимальним
м виходом (5%)
(
при
300°С. С
Стрімке збіільшення кіількості меттану спостерігається у інтервалі 2200–400°С і досягає
100% прри 375°С. Дослідження
Д
я стану повеерхні каталіізатора мето
одом ТПДМ
МС показали
и, що десорбційн
ні піки СО та СО2 маю
ють симетриичну форму і відповідаю
ють десорбцції другого порядку.
Тобто н
на поверхні каталізатора
к
а знаходятьься атомарніі карбон і ки
исень, які прри десорбціії з поверхні реккомбінують у СО та СО
О2, а отже ппроцес утво
орення метаану на нанессеному на графітові
г
наноплаастинки Ni––Fe-каталізааторі відбуввається за дисоціативн
д
ним механіззмом аналоггічно до
масивноого Ni–Fe-кааталізатора [1].
1.

R. M
Meshkini Far, A. Dyachenk
ko, S. Gaidai, O. Bieda, M. Filonenko, and
a O. Ishcheenko, Acta Ph
hysica Polonicca A, 133, No.. 4: 1088 (2018).
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Вплив квантово-розмірних ефектів
на поверхневий плазмонний резонанс
в ахіральних одностінних вуглецевих нанотрубках
Я.В. Карандась, А.В. Коротун, В.В. Погосов
Національний університет «Запорізька політехніка», Запоріжжя, Україна
andko@zntu.edu.ua

Інтенсивні теоретичні та експериментальні дослідження (див. роботу [1] та посилання в ній)
оптичних властивостей вуглецевих нанотрубок (ВНТ) зумовлені, насамперед, їх широким
практичним використанням. При цьому особливий інтерес викликають оптичні явища в околі
плазмонного резонансу, де відбувається суттєве локальне підсилення електромагнітних полів.
Якщо обмежитися областю класичних ефектів, то при дослідженні плазмонних явищ, як
правило, використовують теорію Друде. Проте, при переході до наномасштабних розмірів визначальну роль у фізичних властивостях низькорозмірних об’єктів починають відігравати квантові ефекти. Тому питання про вплив квантово-розмірних ефектів на властивості поверхневих
плазмонів у ахіральних ВНТ, яке є предметом даної роботи, вельми актуальне.
Умова спостереження поверхневого плазмонного резонансу у ВНТ записується у вигляді
Re  ( ωsp ) = −m ,

(1)

де ωsp — частота поверхневого плазмонного резонансу; m — діелектрична проникність оточуючого середовища, а Re  ( ωsp ) — дійсна частина діелектричної функції ВНТ, що має вигляд:

Re  ( ωsp ) = 1 +


е2
1
2 
I1 + I 2  .
 2
−2
2π 0 hRb  ωsp + τ
h 

(2)

2

Тут τ — час релаксації; R — радіус ВНТ; b = 0,142 нм — міжатомна відстань у кристалічній
ґратці графену;
m
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(4)

s =1 − a

( p, s ) dp ,

s =1 − a

1 + cos

де m, n — індекси хіральності; T — температура електронної підсистеми вуглецевої нанотрубки; p — квазіімпульс електронів, який змінюється у межах −a ≤ p ≤ a , де a = 2πh / 3b ;

εc ( p, s ) = hωcv ( p, s ) , ωcv ( p, s ) — частота міжзонних переходів.
Таким чином, чисельний розв’язок рівняння (1) з лівою частиною (2) сумісно з виразами
(3), (4) дає можливість визначити розмірну залежність частоти поверхневого плазмонного резонансу в одностінних ВНТ типу ‘zigzag’ і ‘armchair’.
1.

P. Karlsen, M.V. Shuba, C. Beckerleg, D.I. Yuko, P.P. Kuzhir, S.A. Maksimenko, V. Ksenevich, Ho Viet,
A.G. Nasibulin, R. Tenne, and E. Hendry, J. Phys. D: Appl. Phys., 51, No. 1: 014003 (2018).
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Синтез та спектральні властивості
сильно флуоресцентних азотовмісних графенових структур
В.М. Огенко1, Л.Б. Харькова1, О.Г. Янко1, Л.С. Лисюк1, О.О. Іщенко2, А.В. Кулініч2
1

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Київ, Україна
2
Інститут органічної хімії НАН України, Київ, Україна
andrii.kulinich@gmail.com

Двовимірні вуглецеві наноструктури, — графен, мультиграфени та їх модифікації, — належать до
класу об’єктів, в яких можуть проявлятися квантово-розмірні ефекти, а також здатність до флуоресценції. Тому їх відносять до більш широкого класу структур, які визначають як вуглецеві квантові точки (ВКТ) [1]. Хоч відомі приклади ВКТ з квантовими виходами флуоресценції (Φf) близько 80% [2], більшість характеризуються значеннями Φf, що не перевищують 10% [1]. Синтез ВКТ
здійснюється багатьма методами: електрохімічними, електрофізичними, піролітичними, гідротермічними, дією ультразвуку й НВЧ-опромінення. Нами використано метод автоклавного гідротермального синтезу [3] із лимонної кислоти та етилендіаміну. Його перевагою є утворення водорозчинних ВКТ у формі азотовмісних графенів з N- та О-вмісними групами. Отриманий в результаті синтезу розчин центрифугували (9 тис. об./хв) протягом 30 хв (зразок ВКТ1). Спиртовий розчин (ВКТ2) отримували 100-кратним розведенням ВКТ1 етанолом і центрифугуванням від осаду,
що утворився. Зразок ВКТ3 отримували шляхом функціоналізації розчину ВКТ1 етилендіаміном
та перекисом водню у НВЧ-печі. Виявлено, що
 : 280-380 nm 400-460 nm
висадження ВКТ з розчину відбувається при додаванні органічних розчинників не тільки до
ВКТ1, але й до ВКТ3, що дозволяє припустити,
що отримані наноструктури характеризуються
наявністю значної кількості функціональних
груп, карбоксильних та амінних, що солюбілізують їх у водних середовищах, імовірно, за рахунок зміщення прототропної рівноваги у бік бетаїнових
форм. Отримані ВКТ досліджені методами
400
500
600
700
Wavelength (nm)
електронної мікроскопії, рентгенографії, ІЧРис. Нормовані спектри флуоресценції ВКТ1 при спектроскопії, електронної та флуоресцентної
різних довжинах хвилі збудження (λexc).
спектроскопії.
Спектри поглинання отриманих ВКТ характеризуються інтенсивною смугою в УФ-області спектру, довгохвильовий спад якої поширюється у короткохвильову частину видимої області. Максимум поглинання ВКТ2 зміщений батохромно (361 нм), порівняно з ВКТ1 та ВКТ3 (342 нм та 341 нм), а обробка перекисом водню у
НВЧ призвела до зменшення поглинання у області 370–450 нм. Спектри флуоресценції ВКТ1-3
залежать від довжини хвилі збудження (рис.), що свідчить про те, що вони являють собою
складну суміш подібних за властивостями структур.
Середні значення Φf при збуджені в області максимуму смуги поглинання оцінені як 67–75%
для ВКТ1, 30–36% для ВКТ2 та 64–70% для ВКТ3. Для всіх трьох зразків ВКТ досягається інтенсивність флуоресценції, порівнювана з такою у типових флуорофорів. При цьому тут маємо дві
переваги: великі стоксові зсуви та доступність.
Досліджено вплив ВКТ на спектри поглинання та флуоресценції поліметинових барвників різної йонності. Встановлено, що взаємодія барвників та ВКТ у водних розчинах слабка. Тим не менше, додавання ВКТ до розчинів барвників підвищує інтенсивність флуоресценції останніх при
збудженні в УФ-області спектру, імовірно, за рахунок перепоглинання ними флуоресценції ВКТ.
Fluorescence

exc

1. S.Y. Lim, W. Shen, Z. Gao, Chem. Soc. Rev., 44, No. 1: 362 (2015).
2. S. Zhu, Q. Meng, L. Wang et al., Angew. Chem. Int. Ed., 52, No. 14: 3953 (2013).
3. J. Schneider, C.J. Reckmeier, Y. Xiong, M. von Seckendorff et al., J. Phys. Chem., 121, No. 3: 2014 (2017).
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Оптические свойства углеродных наноматериалов на основе CNx
со структурой луковичного типа
А.М. Прудников, В.Ю. Дмитренко, В.В. Чишко, Ю.Г. Пашкевич, К.В. Ламонова
Донецкий физико-технический институт им. А.А. Галкина НАН Украины, Киев, Украина
anatoliy.prudnikov@hotmail.com

В данной работе установлено влияние технологических факторов на структурную самоорганизацию нитрид-углеродных плёнок CNx, содержащих редкоземельный Eu3+ и ультрадисперсные детонационные алмазы (УДА). Проведены исследования оптических свойств указанных объектов.
Исходные плёнки CNx:EuCl3 выращивали методом реактивного магнетронного распыления
графитовой мишени, допированной EuCl3, в атмосфере аргона и азота на подложках из покровного стекла. Использовали планарный магнетрон постоянного тока с плоским катодом и кольцевым
анодом. Мощность разряда магнетрона не превышала 20 Вт, ток разряда составлял 40–60 мА; газовая смесь прокачивалась со скоростью ∼ 0,1 л/ч при давлении 25 Па. Далее часть полученных
плёнок подвергались термической обработке в автоклаве в растворе сверхкритического изопропанола с наночастицами УДА (40%) при Т = 240°С и давлении 5,5 МПа в течение 6 часов.
Структуру CNx:EuCl3 исследовали с помощью сканирующей (FEI Magellan 400) и просвечивающей (JEOL JEM-2200FS) микроскопии. Оптические свойства определяли с помощью ИКспектрометра (VERTEX 70), микрораман-спектрометра (inVia) и спектрофотометра SPECORD200.
Установлено, что в зависимости от условий роста (температуры подложки, концентрации аргона и азота и т.д.) в плёнках CNx:EuCl3 возможно формирование как аморфных алмазо- и графитоподобных структур, так и наноструктурных колонарных и фуллереноподобных луковичного
типа. По данным просвечивающей электронной микроскопии высокого разрешения сформированная в плёнках CNx:EuCl3 луковичная структура представляет собой кристаллические плоскости УДА диаметром 4,7–5,6 нм и нанокристаллиты EuCl3 диаметром ∼ 8,5 нм в аморфной оболочке нитрида углерода.
Raman-спектр исследуемых образцов в интервале волновых чисел 1100–1800 см−1 состоит из
четырёх компонент с максимумами на 1220 см−1 (ТРА-трансполиацетиленовые цепочки), 1322
см−1 (алмазная фаза), 1500 см−1 и 1620 см−1 (sp2-гибридизированный углерод), характеризующих
объем и поверхность алмазных кристаллитов. Общая форма спектра существенно отличается от
таковой микрокристаллического алмаза, — после термообработки наблюдается уменьшение волнового числа (ν = 1332 см−1 для монокристалла алмаза) и заметное увеличение полуширины алмазной линии. Эффект связан с уменьшением размеров нанокристаллитов алмаза за счёт стравливания поверхностного дефектного слоя углеродной оболочки при обработке с использованием
сверхкритической жидкости. Данные ИК-спектроскопии подтверждают сделанный вывод.
Установлено, что плёнки CNх со структурой луковичного типа, допированные Eu3+ (4,5
ат.% и 10 ат.%) демонстрируют люминесценцию со спектром, характерным для микрокристалла EuCl3, однако с частотным сдвигом. При этом порошковый люминофор CNx:EuCl3 со структурой луковичного типа имеет аномально высокую эффективность люминесценции на полосе
620 нм при размерах наночастиц Eu3+ 8,5 нм и концентрации 4,5 ат.%.
Работа выполнена в рамках проекта № 53/19-Н Целевой комплексной программы фундаментальных исследований НАН Украины «Фундаментальные проблемы создания новых наноматериалов и нанотехнологий» на 2015-2019 гг.
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и структуурно-модифициро
ованного графена
а.
Ато
омное и э лектронн
ное строеение
A.Н
Н. Тимошевсский
Инсститут металллофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украи
ины, Киев, Укрраина
atimooshevskii@gmaail.com

Известн
но, что теплоовые флукту
уации в низзкоразмерны
ых кристаллических сисстемах долж
жны приводить к смещению
ю атомов на величину ппорядка меж
жатомного расстояния ппри любой конечной
к
темпераатуре [1, 2]. Из
И этого слеедует, что ддвумерные кристаллы
к
до
олжны бытьь термодинаамически
нестабильными. Эккспериментаально показзано, что гоф
фрировка гр
рафена появвляется в реезультате
тепловы
ых флуктуац
ций с размер
рами волн 550–100 Å [3]. Из вышессказанного сследует, что
о эффект
гофрироовки может стабилизиро
овать структтурные модификации гр
рафена. Этаа идея легла в основу
настоящ
щей работы. Методом ab-initio модеелирования показана во
озможностьь образовани
ия структурной модификаци
ии графена (M-графенаа). Проведен
но моделиро
ование проццесса форми
ирования
M-графеена из листоов графена и добавленны
ых атомов углерода.
у
Деетально исслледована энергетика
взаимоддействия доб
бавленных атомов
а
с граф
феном. Расссчитаны энер
ргии формиирования воззможных
конф
фигураций добавленны
д
х атомов наа листе графеена. Изучены
ы процессы перехода эттих атомов ииз одной кон
нфигурации в другую. Установлено
У
о, что атомы
ы водорода дестабилизиируют конфигурацию «мостик»
«
и яявляются сввоеобразным
м катализато
ором превращения «мосстик»–«параа». Определеены условияя, при которых увеличенние числа добавленныхх атомов при
иводит к энер
ргетическойй выгодностти только
конф
фигурации «пара».
«
Эта конфигурацция состоитт из двух
атом
мов, стабили
изирующих вакансию в графене (обозначены ссиним цвето
ом на рис. 1)). Показано,, что такие пары
п
атомов могут быть упорядочен
ны разнымии способами,, образуя
нескколько кристталлических
х фаз графенна. На рис. показана
п
атом
мная и электтронная стр
руктура наииболее плотн
ноупакованнной фазы M-графена,
M
которая
к
являяется диэлеектриком
(Eg = 1,8 эВ). В этом случаее в плоскостти графена располор
ы атомы, образующие
жены
о
е только sp 3-связи (отмечены
крассным цветом
м на рис.). Элементарн
Э
ная ячейка содержит
с
10 аатомов (груп
ппа симметр
рии № 191 P
P6/mmm). Эн
нтальпия
обра
азования
и
фононный
спектр
это
ой
кристалл
лической
Рис. Атоомная и электтронная струк
ктура
фазы
ы прогнозир
руют возможность её ссуществован
ния. При
М-графен
на.
менеее плотной упаковке «п
пар» в плосккости графеена находятся аттомы с sp2- и sp3-связями
и. Эта фаза M
M-графена является
я
про
оводящей сиистемой. Расссчитаны
зависим
мости энерги
ий формирования конфиигураций аттомов «параа» и энтальппий образоваания разных фаз M-графена от числа доб
бавленных аатомов.
1.
2.
3.

R.E. Peierls, Annaales de l’institu
ut Henri Poinncaré, 5, No. 3:
3 177 (1935).
N.D.. Mermin, Phyys. Rev., 176, No. 1: 250 (1 968).
J.C. Meyer, A.K. Geim, M.I. Katsnelson,
K
K. S. Novoselov
v, T.J. Booth, and S. Roth, N
Nature, 446, No. 7131:
60 (22007).
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вании гек
ксагональьной фаззы углеро
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нове графена
A.Н
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Инсститут металллофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украи
ины, Киев, Укрраина
atimooshevskii@gmaail.com

В настояящей работее приведены
ы результаты
ы ab-initio мо
оделировани
ия, которые ппрогнозирую
ют существовани
ие гексагонаальной фазы
ы углерода наа основе граф
фена (3D-граафен). Расчёёты показали
и, что при
сжатии ббесконечногго числа лисстов графенаа с добавленными атомаами углеродаа по оси с, пеерпендикулярноой плоскости
и листа возм
можно обраазование 3D
D-структурно
ой модификкации графеена с sp3углеродн
ными связям
ми. Простран
нственная грруппа симмеетрии № 191 P6/mmm (риис.). Энтальп
пия образования такой фазы на 0,5 эВ меньше фазы аалмаза и лон
нсдейлитаа. Теоретически рассчитаны диф
фрактограмм
мы
кристалллов 3D-граф
фена и лонсд
дейлита. Прооведено мод
делирован
ние прочносттных свойсттв 3D-графеена. Рассчиттаны диагграммы расттяжения по оси с. Устаановлено, чтто
при кри
итической дееформации кристалл рааспадается на
н
листы M
M-графена [1]. Результаты моделиро вания показали, что ллистам M-гррафена выгодно притягииваться другг к
другу, ообразуя многгослойные слэбы.
с
Рассччитаны атом
мная и эллектронная структура
с
тааких слэбов,, содержащи
их
от 2 до 226 слоёв. Поолучена зави
исимость энттальпии образования слэба от чиссла слоёв M-графена.
MПооказано, что
ос
увеличением числаа слоёв энттальпия асиимптотическки
стремиттся к значеению энтал
льпии обраазования 3D
Dграфенаа. Таким образом, криссталл 3D-гррафена можеет
быть поллучен «склеи
иванием» ли
истов М-граф
фена. Расчётты
показали
и, что 3D-гррафен обладаает необычнными механи
ическими
и свойствами
и. С одной стороны, онн имеет болеее
низкие ззначения модулей упруггости и его м
минимальны
ый
уровень прочности порядка 60
0 ГПа (рис., а), что ниж
же
минималльного значения прочно
ости алмаза 90 ГПа [2]. С
другой сстороны, ан
нализ получеенных резулльтатов покказывает, что 3D-граф
фен должен обладать боолее высоки
им
уровнем
м пластичности, чем алм
маз. Столь ззначительны
ые
отличияя свидетельсттвуют о потеенциальной возможностти
созданияя менее хруупких кристталлическихх материало
ов,
что весььма привлеккательно в пр
рикладном пплане, напри
имер, в сп
пинтронике,, так как 3D-графен явлляется диэлектриком с запрещённ
ной щелью 1,8 эВ. Велличиной щел
ли
кристалл в направлени
можно ууправлять, растягивая
р
ии Рис. Диааграмма деф
формации 3D
D-графена,
перпенддикулярном плоскости графена,
г
какк показано на
н значенияя напряженийй, модуля упрругости и
рис., с. Р
Расчёты покказали, что при
п моделироовании в кри
и- величины
ы запрещённной щели как функции
сталле тоочечных деф
фектов, напр
ример, атомнных ваканси
ий, деформаации.
в областти запрещён
нной щели происходит
п
ссущественнаая
перестроойка электроонных состо
ояний и 3D-гграфен мож
жет обладать проводящиими или полу
упроводниковым
ми свойствам
ми.
1.
3.

A. T
Timoshevskii, S. Kotrechko
o, Y. Matviychhuk, and E. Kolyvoshko,
K
Ab
A Initio Desiign of 2D and
d 3D Graphenne-Based Nanoostructure. Ha
andbook of Grraphene (Ed. Cengiz
C
Ozkan
n) (Scrivener PPublishing LL
LC: 2019),
4, p. 171–202.
C. Payne, andd J.E. Physicall Review Letteers, 84, No. 222: 5160 (2000
0).
R.H.. Telling, C.J.. Pickard, M.C
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афена и к
карбина..
А
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ра и меха
аническиее свойствва
A.Н
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Одномеррные цепочкки углерода конечной дллины (карби
ины) вызывают интерес м
многих иссл
ледователей, так как могут об
бладать набо
ором особыхх физически
их свойств. Результаты
Р
aab-initio мод
делирования проггнозируют наличие
н
у каарбинов униикальных про
очностных свойств,
с
котторые зависяят от чётности числа атомов в цепочке [ 1]. Экспериментальная проверка результтатов моделлирования практичеп
ски невоззможна, из-за экзотичнности объектта исследования (одномерности и нано размеров). Поэтому
задача со
оздания 3D-кристаллов,, обладающи
их физическими свойствами карбинов, ппредставляется весьма интер
ресной. Нео
обходимым условием при
п этом
должно быть
б
сохранеение индивиидуальности атомной
структуры карбинов.. Это означаает, что числ
ло атомов
в цепочкках должно быть сравннимо c коли
ичеством
атомов угглерода в матрице. Резуультаты ab-iinitio моделироваания, предсттавленные в настоящей
й работе,
прогнози
ируют существование 33D-кристалаа (карбинофена), состоящего
о из листов графена и карбинов
к
(рис.). В работе [2] подробно
п
иззучены разн
ные типы
креплени
ия карбинов к листам граафена. Оцен
нки прочности кон
нтактных свя
язей и энталь
льпии присоеединения
карбиновв приведены
ы в [3]. В наастоящей рааботе детально иссследовано атомное
а
и эллектронное строение
с
кристалл
лов карбиноф
фена с числоом атомов в элементарной яч
чейке C10(Cn), (n = 2–60)), где n — кол
личество
атомов в цепочке. Установлено,, что карбин
нофены с
чётным числом
ч
атом
мов в цепочкках являютсяя диэлектриками, а нечётным
м — полупрроводниками
и с узкой
Рис. Атоомное строени
ие и электрон
нная структуу- зоной в заапрещённой
й щели. Атом
мная структу
ура цепора карбин
нофенов с каррбинами из 5 и 6 атомов.
чек в «чёётных» и «неечётных» каарбинофенах
х практически оди
инакова на краях
к
цепочеек и состоитт из чередующиххся короткихх и длинных
х межатомнных связей. Однако
О
центральные оббласти этих цепочек
существвенно отличааются при чи
исле атомовв более 40. В «чётных» цепочках сущ
ществуют дл
лины связей типаа полиина, а в «нечётных
х» — кумуллена. При увееличении дл
лины цепочеек в «чётных
х» карбинофенахх величина запрещённой
з
й щели уменньшается и асимптотич
чески стремиится к значеению для
полиинаа. Рассчитан
ны прочносттные свойсттва карбино
офенов, диааграммы деф
формации и модули
упругостти. Достаточ
чно высокаяя прочность ((70 ГПа) и результаты моделирован
м
ния диффузи
ии атомов
Li в карббинофенах свидетельств
с
вует о потеннциальной во
озможности
и использоваания карбинофенов в
качествее интеркаляц
ционных каттодов в ионнно-литиевых
х батареях. Раасчёты покаазали высоку
ую теоретическую
ю объёмную
ю и гравиметрическую ём
мкость карби
инофена.
1.
2.
3.

A. Timoshevskii, S. Kotrechko,, and Y. Matvviychuk, Phys. Rev. B, 91: 245434 (2015)).
2017).
А. Timoshevskii, S. Kotrechko and Y. Matviiychuk, Computational Matterials Sciencee, 128: 223 (2
Y Matviychuk, and E. Kolyvo
oshko, Ab Initio
o Design of 2D and 3D Graph
hene-Based
A. Tiimoshevskii, S. Kotrechko, Y.
Nanoostructure. Hanndbook of Grap
phene (Ed. Cenngiz Ozkan) (S
Scrivener Publishing LLC: 20019), 4, p. 171–2
202.
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Вплив деформаційного та зовнішнього магнітного полів на електронні
й електрокаталітичні характеристики дефектного графенового шару
T.M. Радченко, В.A. Татаренко
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ, Україна
tatar@imp.kiev.ua

Дослідженням чисельними методами впливу на електронну структуру графенового шару одночасної дії на нього перпендикулярного зовнішнього магнітного поля, одновісної деформації розтяганням і/або невпорядкованих дефектів було виявлено особливості на кривій густини електронних станів в околі так званих енергетичних рівнів Ландау. З’ясовано, що при розтяганні графенового шару вздовж будь-якого напрямку (нееквідистантні) рівні Ландау наближаються до нульового рівня (незміщеного за будь-яких значень відносної деформації) (рис. 1). Одночасний вплив
перпендикулярного магнітного поля й одновісного розтягання шару вздовж його «зиґзаґового»
напрямку сприяє наявності в його енергетичному спектрі забороненої зони: щілина стає виразнішою та навіть ширшою за утворену лише завдяки «зиґзаґовому» розтяганню. Наявність точкових
або лінійних дефектів у графеновому шарі понижує піки Ландау, розмиває їх і може навіть повністю пригнітити, залежно від вмісту дефектів, їхньої розсіювальної «здатності» й ефективного радіуса їхньої розсіювальної дії (рис. 2). Дослідженням чисельними методами залежності електрокаталітичної активності графенового електрода від деформаційного та зовнішнього магнітного полів, а також від наявності домішки у ньому з’ясовано зв’язок між появою (завдяки магнітному полю) рівнів Ландау та швидкістю окиснювально-відновною електрохімічною реакцію в інтерфейсі
графеновий електрод/[Fe(CN)−6]3−/4−. Найвищий нульовий рівень Ландау спричиняє додатковий
горб на кривій енергетичної залежності швидкості прикатодної реакції kc(E) (рис. 3). Розраховані
криві швидкості прикатодної реакції свідчать, що розтягання графенового електрода у «крісельному» напрямку є сприятливішим за «зиґзаґове» розтягання для неоднорідного електронного перенесення: при розтяганні графенового шару на 27,5% швидкість реакції потроюється. Навіть
0,1% кулонівського типу домішки у графеновому електроді спричиняє підвищення стандартної
константи швидкості реакції на один порядок.

Рис. 1 (угорі). Густина електронних станів (DOS)
бездефектного графенового шару у деформаційному (ε ∈ [0, 27.5]%; B = 50 Т) і зовнішньому магнітному (B ∈ [0, 200] T; ε = 27.5%) полях.
Рис. 3 (унизу). Криві швидкости прикатодної реакції
kc(E) залежно від потенціалу графенового електроду
в перпендикулярному магнітному полі індукцією B.

Рис. 2. Розподіли розсіювального потенціалу (a, b) та
густина станів (c, d) за різних концентрацій кулонівського типу розсіювачів, що описуються знакозмінним
(a, c) та додатнім (b, d) потенціалом у графеновому
шарі в перпендикулярному магнітному полі індукцією
B = 50 T.
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Секція 6
Плівки, покриття
та поверхневі наносистеми

С6-1

Квантово-хім
мічне мооделюван
ння процеесів взаєм
модії
аттомів та молекул кисню з поверхн
нею алмаззу
О..Ю. Ананьїїна
Запорізьккий національнний університеет, Запоріжжя
я, Україна
anaanyina@znu.edu
u.ua

Кисень відіграє клю
ючову рольь в процесахх хімічного
о вирощуван
ння алмазів (CVD), впл
ливає на
якість і такі технологічно значи
имі властиввості алмазн
них поверхон
нь, як електтронна емісіія, електропровіддність, висоота бар’єру
у Шотткі мееталевих ко
онтактів. Пр
роте, хімію кисню на гладких,
однорідних, нізькоііндексних поверхнях
п
ппогано вивчено. При ви
иготовленніі приладів на
н основі
алмазу вважливим є якість підгготовки йогго поверхні, для цього використоввують хіміч
чне травлення. Р
Реактивне іоонне травлеення припусскає спільну дію хіміч
чних реакційй та іонного розпилення, ддля руйнуваання матеріаалу підкладиинки, утвор
рення летюч
чих сполук тта десорбціїї їх з поверхні. В якості хім
мічних траввників успіш
шно використовують во
одень, кисеннь, фтор та ті речовини, яккі можуть уттворювати з атомами вууглецю летю
ючі сполуки
и [1, 2].
У дааній роботі представлен
ні результатти квантово-хімічного моделюванн
м
ня адсорбціїї атомарного і м
молекулярноого кисню на
н поверхні алмазу С(10
00)-(2×1) таа десорбції ллетючих фр
раґментів
СОх (х = 1, 2) з пооверхні. Роззраховані еннергетичні характеристтики хемосоорбції та деесорбції:
енергія активації хеемосорбції кисню,
к
енерргія активац
ції десорбції СОх-частиннок та тепло
ота адсорбції. Ви
ивчені й проаналізован
ні структурнні моделі та електронни
ий стан повеерхні алмазу
у з хемосорбовааним киснем
м. Вивченняя процесів аадсорбції пр
роводилося на кластераах С76Н72 і С195Н112,
які відтвворюють чи
исту, впоряд
дковану, рекконструйоваану поверхню
ю алмазу C((100)-(2×1) і містять
4 і 5 аттомних шаррів відповідн
но. Розрахуунки викону
увалися в рамках напіввемпіричноїї методи
РМ3 проограмного пакета
п
MOPAC2016 [3]..

а
б
ним киснем: а)) місткова мод
дель; б) моделль карбонільн
них груп.
Рис. Фрааґмент кластерра С195Н112 з хемосорбовани

Розррахунки покказали, що при
п повномуу покритті поверхні
п
С(100) киснем
м відбуваєтьься зміна
реконсттрукції поверрхні з 2×1 наа 1×1 та форм
мування дво
ох можливих
х моделей: м
місткової та карбонільних грруп (рис.). На
Н впорядко
ованій поверрхні з містко
овим киснем
м діоксидні С
СО2 центри не утворюютьсяя, що усклад
днює десорб
бцію СОх-чаастинок (х = 1, 2) з повеерхні. Десоррбція СОх-чаастинок з
упорядккованої повеерхні С(100)), вкритій кииснем потреебує великих
х значень еннергії активаації десорбції (Eaact ≥ 5 еВ), що
щ вказує на малоймовіррну можливіість такої реакції. Десоррбція СОх-чаастинок з
поверхн
ні, що має дефект (ваакансію, аддатом), потребує менш
ших значеннь енергії активації
а
(Eact1,4–1,8 еВ). Це
Ц експерим
ментально сппостерігаєтьься при температурах 6000–1000 К.
1.
2.
3.

K.P. Loh, X.N Xiee., Y.H. Lim et
e al., Surface Science, 505:: 93 (2002).
W
and M
M.K. Sunkaraa, Journal of The Electrochhemical Socieety, 4, No.
D.F. Jaramillo-Caabanzo, G.A. Willing,
10: 880 (2015).
MOP
PAC2016, httpp://OpenMOP
PAC.net.
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Формування наноструктурних станів
у газополум’яних покриттях зі сплавів на основі заліза
О.І. Бошко, О.В. Кондауров, О.М. Семирга, В.П. Бевз, В.К. Носенко
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ, Україна
olehboshko@gmail.com

Проблема підвищення міцності, надійності та довговічності деталей сільськогосподарської,
гірничодобувної, бурової і будівельної техніки, що працюють в умовах абразивного зношування, є однією з актуальних проблем машинобудівної галузі. Одним з напрямків підвищення
строку служби деталей машин є створення високоефективних матеріалів для захисних покриттів та методів їх нанесення на поверхні, що піддаються дії абразивного середовища. Для нанокомпозитних матеріалів на основі заліза можна отримувати надвисокі показники мікротвердості до 10 ГПа і більше, шляхом отримання оптимального наноструктурного стану сплаву та пересиченням легуючих елементів перехідних металів. Тому в рамках роботи було досліджено
вплив умов формування наноструктурних станів у газополум’яних покриттях сплавів на основі
заліза системи Fe–ПМ–Х, де ПМ–Ni(Со), Cr(Мn), W(Mo, Nb, V), Х — металоїди В, Si, Р і С на
стальному підложжі з підвищеними фізико-механічними характеристиками.
Досліджувані покриття зі сплавів систем NHRP-6 (Fe55Ni8Co6Cr2Mo4V1Al2Si2B5C6P9) та
HB-4 (Fe61,37Co6,84Cr3,78V0,85W0,82Mo1,06Nb0,85Si2,57B19,87C1,99) наносили газополум’яним методом.
Для отримання порошку сплаву NHRP-6 застосовували метод ежектування перегрітого розплаву на поверхню мідного блоку у інертній атмосфері. Внаслідок гідродинамічного удару потік
розплаву охолоджувався та розбивався на велику кількість малих краплинок, які розліталися у
різних напрямках і в затверділому стані падали на дно камери у вигляді кульок діаметром 50–
500 мкм. Порошок сплаву HB-4 отримували шляхом розмелювання аморфно-нанокристалічної
стрічки, отриманої методом спінінґування розплаву на мідний диск.
Було встановлено, що використання порошку сплаву HB-4 з розміром частинок 63–100 мкм
для газополум’яного напорошення покриття на грубо відшліфовану поверхню підложжя зі Ст.3
дає змогу отримати рекордні значення мікротвердості 24,90–27,25 ГПа (табл.), які є наслідком
нанодисперсної гетерофазної структури покриття α-Fe + Fe2B. Термічна обробка покриття зі
сплаву NHRP-6 (у якого переважаючою фазою є аморфна) при 600°С протягом 1 години дозволяє підвищити мікротвердість з 7,18 ГПа до 10,92 ГПа (табл.) за рахунок формування багатофазної нанокомпозитної структури.
Перевірено, що нові газополум’яні покриття є стійкими до ультразвукового деформаційного впливу, що свідчить про високу адгезійну міцність між покриттям та підложжям.
ТАБЛИЦЯ. Мікротвердість газополум’яних покриттів, отриманих при різних умовах.
Підложжя

Температура
підложжя, °C

Підшар

Сталь 3

300–400

—

Сталь 3

> 500

NiCrSiAl

Сталь 3

300–400

NiCrSiAl

Сталь 3

300–400

NiCrSiAl

Порошок покриття, Мікротвердість,
фракція
ГПа
HB-4
63–100 мкм
HB-4
< 63 мкм
HB-4
< 63 мкм
NHRP-6
63–100 мкм
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Мікротвердість після
відпалу при 600°С
протягом 1 год., ГПа

24,9–27,25

—

17,08

7,58

10,93

—

7,18

10,92
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Вплив відпалу у вакуумі на дисперґування
тонких подвійних нікелево-мідних плівок,
нанесених на оксидні керамічні матеріали
І.І. Габ, Т.В. Стецюк, Б.Д. Костюк
Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ, Україна
gab@ipms.kiev.ua

В сучасній техніці виникає потреба виготовлення нероз’ємних вакуумнощільних прецизійних керамічних з’єднань з надтонким швом. Такі з’єднання можна виготовити шляхом паяння або зварювання тиском металізованих керамічних деталей. Цю мету можна реалізувати шляхом нанесення на
керамічні поверхні подвійних металевих плівок, одна з яких має товщину 100–200 нм і складається з
адгезійно-активного металу, наприклад, Ti, Cr та ін., а другий дещо товщий шар (1–3 мкм) являє собою припій, наприклад, Cu, Ag, тощо, який забезпечить з’єднання металізованих керамічних матеріалів при паянні або зварюванні тиском з тонким паяним швом до 5–6 мкм завтовшки.
В даній роботі використовували зразки, виготовлені з алюмооксидної та діоксидноцирконієвої керамік металізованих нікелевою наноплівкою 150 нм завтовшки, на яку потім наносили мідну плівку 1,5 мкм завтовшки, що слугувала припійним металом при з’єднанні керамічних зразків. Мідь в якості припою обрали з огляду на те, що воно добре змочує нікель та не
взаємодіє з ним з утворенням нових фаз.
Оскільки в процесі з’єднання зразки мають бути нагрітими до температури 1000°С і навіть більше, варто дослідити поведінку таких подвійних плівок при відпалі. В даному випадку досліджували поведінку подвійної нікелево-мідної плівки на згаданих вище керамічних зразках при
відпалі їх у вакуумі при температурах до 1100°С з різним терміном витримки при кожній температурі (від 5 до 20 хв). Виявлено, що вихідні суцільні плівки на обох оксидах при відпалі їх до 1000°С
зазнають мало змін, а от уже після відпалу при 1050°С плівки починають досить стрімко дисперґувати на фрагменти складної форми поєднані між собою, які вкривали майже 80% поверхні зразка алюмооксидної кераміки та близько 70% поверхні діоксидно-цирконієвого зразка. Відпал при
1100°С, тобто вище температури плавлення міді, призвів до повного розпаду плівки на поєднані
між собою краплі неправильної форми, які вкривали собою майже 65% поверхні алюмооксидної
кераміки і лише близько 55% поверхні діоксидно-цирконієвої кераміки після двадцятихвилинного відпалу. При значно меншому терміні відпалу при 1100°С, зокрема протягом п’яти хвилин, залишки подвійної плівки вкривали вже 90% поверхні алюмооксидної кераміки та 70% діоксидноцирконієвої кераміки, що дає можливість рекомендувати короткотермінові режими з’єднання
керамік при цій температурі.
За результатами досліджень побудовані кінетичні криві розпаду досліджених тонких подвійних
металевих плівок, за якими можна визначити основні технологічні параметри (температуру та час
витримки при цій температурі) процесів з’єднання керамічних матеріалів паянням або зварюванням
тиском, використовуючи які були виготовлені дослідні зразки з’єднань даних керамік з паяльним
зазором 2–3 мкм. Міцність на зсув отриманих керамічних з’єднань становила ∼ 150 МПа.
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Наноструктуровані високоентропійні оксидні та карбідні покриття
В.Ф. Горбань1, С.О. Фірстов1, М.О. Крапивка1, М.В. Карпець1, А.О. Андреєв2,
В.О. Столбовой2
1

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ, Україна
2
Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства та технологій
ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, Харків, Україна
gorban1944@ukr.net

Оптимізація складу та застосування вакумно-дугового методу отримання високоентропійних
нітридних покриттів дозволило підвищити твердість до рівня 50–55 ГПа [1]. Водночас характеристики оксидних та карбідних покриттів з високоентропійних сплавів дуже мало висвітлюється в
літературі.
Карбідні покриття були отримані розпиленням мішені з високоентропійного сплаву
AlCrFeCoNiCuV в плазмі стисненого вакуумно-дугового розряду. Дослідження за допомогою
автоматичного індентування виявило, що твердість високоентропійного карбіду в залежності
від технологічних режимів досягає 41–43 ГПа а приведений модуль пружності знаходиться в
межах 280–300 ГПа. Твердість монокарбидів на основі металів, що входять до складу високоентропійного сплаву, за літературними даними не перевищує 30 ГПа. Збільшена твердість високоентропійного карбіду, як і багатьох високоентропійних нітридів і сплавів, пов’язана з кластерною будовою і додатковими напруженнями для руху дислокацій в спотвореній ґратці [2].
Оксидні покриття були отримані розпиленням мішені з високоентропійного сплаву
AlCrFeCoNiCuV. Твердість високоентропійного оксиду в залежності від технологічних режимів
досягає 32–38 ГПа а приведений модуль пружності знаходиться в межах 275–285 ГПа. При напилені даного сплаву в арґоні ми отримуємо покриття на онові ОЦК-ґратки з параметром близьким до молібдену. Для оксидних покриттів це ГЦК-ґратка з близьким параметром до оксиду
титану. В роботі проведено дослідження коефіцієнта тертя карбідного та оксидного высокоэнтропийного покриття в парі з алмазом при малих швидкостях ковзання. Отримані дані показують, що коефіцієнт тертя для карбідного високоентропійного покриття на основі сплаву
AlCrFeCoNiCuV знаходиться в діапазоні від 0,14 до 0,16. Для високоентропійних оксидних покриттів характерні низькі значення коефіцієнта тертя, які досягають величин 0,062–0,065
(табл.).
ТАБЛИЦЯ. Характеристики коефіцієнта тертя оксидних покриттів зі сплаву AlTiCrVNbMo в залежності
від навантаження на індентор та вміст кисню в суміші
Навантаження, Н
2,2
5,2
НІТ, ГПа
1.
2.

0
0,24
0,23
18

Вміст кисню в суміші з арґоном
20
30
0,081
0,079
0,075
0,065
32
37

40
0,073
0,062
33

С.А. Фирстов, В.Ф. Горбань, Н.И. Даниленко, М.В. Карпець, А.А. Андреев, Е.С. Макаренко, Порошковая металлургия, 9/10: 93 (2013).
С.А. Фирстов, Т.Г. Рогуль, Н.А. Крапивка, С.С. Пономарев, В.Ф. Горбань, Деформация и разрушение
материалов, 2: 9 (2013).
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Природа та механізм формування
металевих наноструктурованих зносостійких поверхневих шарів тертя
в умовах термомеханічних імпульсних впливів
О.М. Грипачевський, В.В. Тихонович, В.М. Уваров
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ, Україна
gan4453@gmal.com

Практично будь який вплив на матеріал при його експлуатації передається через поверхню,
тому стан його поверхневих шарів, як правило, визначає поведінку та експлуатаційні характеристики всього виробу. Особливо важлива роль поверхні в процесах тертя, де в результаті взаємодії мікровиступів кардинально змінюються фізико-механічні властивості вихідних матеріалів та формуються поверхневі шари, які неможливо одержати в звичайних умовах.
В роботі проведено дослідження поверхні тертя модельної пари мідь–залізо та пари бронза
(з різним вмістом олова)–сталь45, які вибрані по перше як представники матеріалу, що широко
використовується на практиці, по друге значно відрізняються механічними характеристиками,
що повністю відповідає моделі формування поверхневих шарів при адгезійному схоплюванні
контактуючих точок в початкові моменти тертя на етапі прироблення, коли ювенільні поверхні
крапок контакту зварюються, вириваються з поверхні, налипають на контртіло та знову повертаються на поверхню тертя в наступному циклі, закріплюючись там.
Показано, що існує діапазон швидкостей та навантажень, де потужність імпульсного термомеханічного впливу на мікрооб’єми матеріалу, які представляють собою вторинноперенесені частинки зносу, стає достатньою для миттєвої зміни потенціального рельєфу атомів
та переведення матеріалу цих мікрооб’ємів в якісно новий структурно-нестійкий стан, при якому змінюється механізм пластичної деформації, відбувається аномальне масоперенесення елементів контактуючих тіл та кисню з робочого середовища. Продуктом релаксації, матеріалу що
утворюється таким чином, при виході з контакту, є зносостійкі наноструктуровані поверхневі
шари Cu–Fe–O та Сu–Sn–Fe–О, які формують шаровидну зону вторинних структур, що екранує
основний метал від безпосереднього контакту в сталому режимі тертя.
Досліджено природу поверхневих наноструктурованих шарів тертя, які утворюються при
терті модельної пари мідь–залізо в водоповітряній суміші. Вихідні матеріали мідь та залізо мали ГЦК- та ОЦК-ґратку відповідно, а зносостійкий наноструктурований шар тертя представляє
собою новий наноструктурований сплав міді, який вміщує до 15 ат.% заліза та до 30 ат.% кисню в якому залізо розміщене в малих кластерах оточених та стабілізованих атомами кисню.
Дослідження атомної будови мессбауерівським методом, який найкраще підходить для аналізу
тонкої структури нового наноструктурованого сплаву, не тільки підтверджують дані рентгеноструктурних досліджень про знаходження заліза та кисню в матриці міді в областях менших, ніж
мінімальні області когерентного розсіювання рентгенівського випромінювання, але й вказують
на той факт, що щільність s-електронів на ядрах Fe, як і надтонкі магнітні взаємодії відмінні від
тих, які відповідають оксидам заліза.
Для пари тертя бронза–сталь 45 збільшення вмісту атомів олова в крапках контакту призводить до різкого зниження енергії необхідної для переходу матеріалу поверхневого шару в
новий структурно-нестійкий стан та формуванню наноструктурованого сплаву у порівнянні з
відповідними енергіями активації для міді та заліза, це пояснює високу зносостійкість та низький коефіцієнт тертя бронзи з вмістом олова 20 ат.%.
Роботу виконано в рамках наукового проєкту «Формування металевих наноструктурованих
зносостійких поверхневих шарів тертя в умовах термомеханічних імпульсних впливів.» цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій».
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Вплив
в магнітн
ного поля
я на переххід електр
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Обміннаа f–d взаємоодія між f- і d-незаповнненими обол
лонками ато
омів перехіддних металівв сильно
впливаєє на властиввості об’ємн
них матеріаллів, таких як
я ферит–гранат R3Fe5O 12 (R — рід
дкісноземельний
й елемент), інтерметаліічних сполуук R–(Fe, Co
o, Ni), і плівкових струкктур, що скл
ладаються з кон
нтактуючих шарів f- і d-металів.
d
Неещодавно також було показано,
п
щ
що f–d-взаєм
модія відбуваєтьсся у плівкових струк
ктурах типуу d-метал/о
оксид
РЗМ [1,, 2], що при
иводить до посилення ґальваномаагнітних і маагнітооптич
чних властивостей шаррів металу. Існує
І
кореляц
ція між вели
ичиною поси
илення та м
магнітним момем
нтом, якк d-металеви
их атомів, так
т і f-елемеентів, тобто
о, згідно теоррії, з f–d-енергією взаєм
модії. Така кореляція покап
зує, що дана взаємоодія повинна впливати на перехід елеке
трона ччерез межу контакту шарів
ш
d-метталу з оксид
дами
РЗМ.
В дааній роботі було дослід
джено залеж
жність впливу f–
d-взаємоодії на переехід заряду
у через меж
жу d-металу
у (Fe,
Co, Ni) з оксидом REM
R
(Tb2O3) і вплив наа цей процеес зовнішньоого магнітноого поля. Оцінка
О
такогго впливу здійснювалассь на підстааві визначен
ння потенціййної енергіїї εf–d,
якої наббуває електррон в області f–d-взаєм
модії після вихов
ду з шаару d металлу і до про
оникнення в шар оксиду fелементта на відстан
ні 3 Å, тобто
о товщину оодного атом
много
Р
Рис.
шару.
Розррахунок εf–dd проводивсся з урахувванням впли
иву приклад
деного елекктричного поля
п
105
В/см, а також впли
иву сил елек
ктричного зоображення та сил Ff–d, породжениих f–d-взаємодією. В
останньому випадкку застосову
увалась лініійна апрокссимація, кол
ли енергія ссил εf–d доріівнювала
Ff–d·x. Т
Також було враховано, що механіззм переносу
у заряду в оксиді
о
РЗМ
М (Tb2O3) відповідав
надбар’єєрному перееносу Шоттткі.
На ррисунку покказана залеж
жність енерргії εf–d переходу через границю Fee, Co, Ni / Тb
Т 2O3 від
напружееності зовніішнього маггнітного полля Н. З цього рисунка видно, що ε f–d зростає зі збільшенням
м магнітногоо поля. Це може
м
бути зуумовлено вп
порядкованістю магнітнних моментіів атомів
f і d, заддіяних у f–d--взаємодії.
Залеежність εf–d досягає
д
наси
ичення при Н = 103 Ерсст, що дорівн
нює 7⋅10−10 еВ/Ерст.
1.
2.

A.M
M. Kasumov, V.M.
V
Karavaeeva, A.A. Mikkitchenko, K.O. Shapoval, M.A. Perepeelytsia, and G.V.
G
Lashkarioov, Springer Link-Power
L
meetallurgy and Metal Ceram
mics, 57, Iss. 5–
–6: 325 (20188).
A.M
M. Kasumov, V.M.
V
Karavaeeva, K.O. Shaapoval, M.A. Perepelytsia, and G.V. Laashkariov, Na
anosistemi,
Nanoomateriali, Naanotehnologii, 16, No. 1: 1881 (2018).
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Доссліджено мееханізми фо
ормування ннанорельєфу
у Cu, Ag
та A
Au на поверхні монокри
исталу InSe (рис. 1) при
и багатостаддійному тер
рмічному наанесенні.
Вакуумне термічне
т
нанесення Cuu, Ag та Au (без
(
охолоддження зразкка і присутн
ності інертнних газів) наа поверхню монокристаала InSe (00
001) при однних і тих жее умовах
наннесення демонструє різні механізм
ми осадженн
ня з атомаррної металеввої газової фази.
ф
Для міді характерний мономодалльний розки
ид розмірів кластерів, в той час як
к для золотаа формуються моношарри лускатої структури. Встановленно малий вп
плив поверххні інтерфейсу на геом
метрію і сим
метрію утвор
рюваних
нанноструктур міді
м і золотта. Процесии утворенняя нанострукктур міді і золота
з
при зазначених умовах важ
жко опиРис. 1. С
СТМ-зображеення поверх
хні мо- сую
ються відоми
ими механіззмами ростуу.
нокристаалів InSe (00001).
Ширина заабороненої зони
з
атомаррно чистої поверхні
п
моннокристала InSe (0001)) виміряна методом ту
унельної
відхиленняя ∼ 0,2 еВ від інших
спекктроскопії демонструє
д
меттодів (∼ 1,4 еВ проти ∼ 1,2 еВ), щоо обумовлен
но поверхнеевим ефектом (рис. 2).
Показано задовільну
з
відповідніст
в
ть кривих щільності
щ
елекктронних сттанів, отрим
маних експеериментальн
но методом
м тунельної спектроскоп
с
пії і методом
м теорії функ
кціоналу
щілльності.

станів
Рис. 2. Щ
Щільність електронних
е
InSe.
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The f–d exchange innteraction bettween f- andd d-unfilled shells
s
of transition metal atoms greatly affects
the properties of bulkk materials such
s
as ferritte–garnet R3Fe
F 5O12 (R is a rare-earth element), in
ntermetallic comppounds R — (Fe, Co, Ni)), and film sttructures com
mposed of co
ontacting layyers of f and d metals.
Recentlyy, it has beeen shown th
hat the f–d iinteraction also
a
takes pllace in film
m structures of
o the dmetal/RE
EM oxide tyype [1, 2], where
w
it leadds to enhanceement of thee galvanomaagnetic and magnetom
optical pproperties off the metal layers.
l
Theree is a correlaation of the degree of en
enhancement with the
magneticc moment off both d-mettal atoms andd f-elements,, that is, acco
ording to thee theory, witth the f–d
interactioon energy. Such
S
a correelation showss that this in
nteraction sh
hould also afffect electron
n transfer
through the contact boundary
b
of d-metal layeers with REM
M oxides.
In thhe present woork, the depen
ndence of thee influence of
o the
f–d interraction on thee charge tran
nsfer throughh the boundarry of
d-metal ((Fe, Co, Ni) with a REM
M oxide (Tb2O 3) and the effect
of tempeerature on thhis process have
h
been innvestigated. The
effect waas estimated on the basis of
o determinat
ation of the po
otential energgy εf–d whichh an electron acquires
a
in thhe region of th
he f–
d interacction betweenn leaving the d-metal layeer and penetraating
into the ff-element oxxide layer at a distance off 3 Å, that iss, the
thickness of one atom
mic layer.
The calculation of
o εf–d was performed takking into acccount
the influuence of the applied elecctric field, 1005 V/cm, and
d the
effects of the forces of
o electric im
maging and foorces Ff–d generatF
Fig.
ed by thee f–d interacttion. In the laatter case, a liinear approximation was used when thhe energy of the
t forces, εff–d, was equall to Ff–d·x. It was
w also taken
en into accoun
nt that the
mechaniism of chargee transfer in the REM oxidde (Tb2O3) co
orresponded to the Schotttky over-barrrier transfer.
The figure demoonstrates thee dependencee of the enerrgy εf–d for the transitionn through thee Fe, Co,
Ni/Тb2O3 interface onn the temperrature.
In thhat figure, onee can see thatt εf–d decreasees with tempeerature rise. This
T may be ddue to the deg
gradation
with tem
mperature of the
t ordering of
o the magneetic moments of the f and d atoms invollved in the f-d
d interaction. Thee function εf–dd (t)is linear and
a its gradiennt equals 5⋅10−6 eV/°C forr all of the meetals Fe, Co, Ni.
N
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Karavaeva, A.A. Mikkitchenko, K.O
O. Shapoval, M.A.
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Sprinnger Link-Pow
wer metallurgy
gy and Metal C
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Concentration polarization during Langmuir–Blodgett films deposition
M.P. Bondarenko1, V.I. Kovalchuk1, Yu.B. Borkovska1, E.K. Zholkovskiy1, D. Vollhardt2
1

Institute of Biocolloid Chemistry, N.A.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
Max-Planck-Institute of Colloids and Interfaces, Potsdam/Golm, Germany
kovalchuk_v@nas.gov.ua

2

New functional interfaces with controlled heterogeneity having a lateral resolution in the nanometer
range are of great importance for many promising applications [1]. One of the easiest ways to produce
such patterned interfaces is the deposition of insoluble amphiphilic monolayers on the substrate surface, according to the well-known approach developed by Langmuir and Blodgett. Under some specific conditions, deposited monolayers can form not homogeneous layers, but well controlled structured
films. Such structured films are a result of monolayer interaction with the substrate surface and instabilities developed within the receding menisci. In particular, regular stripe patterns can be obtained by
deposition of charged fatty acid monolayers, which are formed due to contact line auto-oscillations
during the deposition process [1, 2]. In the previous studies symmetrical systems were considered,
where the monolayer is deposited onto substrate surface already covered by the previously deposited
similar monolayer. In this presentation, we consider asymmetrical configurations, where the monolayer is deposited onto a bare substrate surface. It is shown that the similar mechanism of structure formation is realized also in this case, but for significantly larger deposition rates.
1.
2.

V.I. Kovalchuk, E.K. Zholkovskiy, M.P. Bondarenko, and D. Vollhardt, Wetting instabilities in LangmuirBlodgett film deposition, in Surfactant Science and Technology: Retrospects and Prospects (Ed. L. Romsted) (Boca Raton: CRC Press/Taylor and Francis Group: 2014).
V.I. Kovalchuk, E.K. Zholkovskiy, M.P. Bondarenko, V.M. Starov and D. Vollhardt, Adv. Colloid Interface
Sci., 168: 114 (2011).
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Многофункциональные наноструктурные вакуумно-дуговые покрытия
В.А. Белоус, А.С. Куприн, В.Д. Овчаренко, И.В. Колодий, Г.Н. Толмачёва, И.О. Клименко,
М.А. Бортницкая
Национальный научный центр «Харьковский физико-технический институт» НАН Украины, Харьков, Украина
kuprin@kipt.kharkov.ua

Вакуумно-дуговые покрытия в зависимости от технологических процессов осаждения, как правило, представляют наноструктурные конденсаты, обладающие уникальными свойствами, и
используются в различных областях техники.
В работе исследованы процесс осаждения и свойства наноструктурных металлических покрытий W, ZrxTi1−x, ZrxNb1−x, ZrxCr1−x, ZrxY1−x, осаждаемых из встречных потоков металлической
плазмы различных материалов. Показано, что данные покрытия обладают более высокими механическими свойствами и радиационной стойкостью по сравнению с микрокристаллическими
аналогами в условиях ионного облучения [1].
С целью уменьшения контактного износа пар трения был разработан ряд легированных покрытий на основе Cr–N. Из потоков нефильтрованной вакуумно-дуговой плазмы были получены наноструктурные износостойкие покрытия системы Cr–O–N, CrVN и многослойные
CrN/VN покрытия. Исследованы их структура и механические свойства (коэффициент трения,
шероховатость поверхности, нанотвёрдость, адгезия, удельная скорость износа) в зависимости
от концентрации кислорода и ванадия.
Введение кислорода в систему Cr–N приводит к уменьшению размеров кристаллитов с 109
нм для чистого нитрида хрома до 23 нм при 20 ат.% кислорода [2]. Твёрдость покрытий Cr–O–
N увеличивается с 19 до 30 ГПа, а износ и коэффициент трения уменьшаются с увеличением
относительной концентрации кислорода [3].
Увеличение ванадия в составе покрытия CrVN приводит к незначительному (∼ 2 ГПа) росту
твердости и увеличению модуля Юнга покрытия по сравнению с нитридом хрома. Покрытия
CrVN с концентрацией ванадия 19–22% имеют лучшую адгезию к подложке и наименьший
коэффициент трения, который составляет 0,5–0,55, а так же в 1,5–5 раз меньшую скорость износа в условиях сухого трения.
В многослойных покрытиях индивидуальные слои из кубического нитрида δ-CrN и гексагонального нитрида β-V2N не перемешиваются, новые фазы не образуются. С уменьшением
толщины слоёв менее 100 нм интенсивность отражений фаз от индивидуальных слоёв CrN и
VN резко снижается. Твёрдость и модуль Юнга всех многослойных покрытий увеличивается по
сравнению с нитридом хрома, твёрдость которого составляет 20 ГПа. С уменьшением толщины
индивидуальных слоёв нитридов до 100 нм твёрдость возрастает и достигает 30 ГПа в многослойных покрытиях. Коэффициент трения составляет ∼ 0,55, что значительно меньше, чем для
CrN, в условиях сухого трения при комнатной температуре
Работа выполнена в рамках целевой комплексной программы фундаментальных исследований НАН Украины «Фундаментальные проблемы создания новых наноматериалов и нанотехнологий» на 2015–2019 гг. (проекты 63/15-Н, 63/16-Н, 63/17-Н).
1.
2.
3.

A.V. Nikitin, G.D. Tolstolutskaya, A.S. Kuprin, R.L. Vasilenko, V.D. Ovcharenko, and V.N. Voyevodin,
Problems of Atomic Science and Technology, 114, No. 2: 29 (2018).
B. Warcholinski, A. Gilewicz, O. Lupicka, A.S. Kuprin, G.N. Tolmachova, V.D. Ovcharenko, and I.V. Kolodiy, Surface & Coatings Technology, 309: 920 (2017).
B. Warcholinski, A. Gilewicz, A.S. Kuprin, G.N. Tolmachova, and V.D. Ovcharenko, Vacuum, 156: 97
(2018).
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Вплив матеріалу
м
у металіч
чної підкл
ладинки
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ру та розп
поділ наддтонких магнітни
их полів у покрит
ттях
з еквіатоомного високоенттропійного сплаву AlFeNiC
CoCuCr,,
одержан
них методом КІБ
С.Ю
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нко, Д.Л. В ащук, Є.О. Свистунов
в, А.В. Прош
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Високоеентропійні сплави
с
(ВЕС
С), до яких заа останні дессятиліття пр
рикута увагаа дослідникіів, зокрема до си
истеми AlFeNiCoCuCr, відкривають
в
ь нові можл
ливості створ
рення консттрукційних і функціональни
их матеріалівв, завдяки їх
х високій твеердості, терм
мічній і коро
озійній стійккості, знососстійкості
навіть п
при високихх температур
рах, а також
ж здатності до
д пластичн
ної деформаації. У зв’язку з цим
ВЕС є п
перспективн
ними матеріалами для сстворення теермостабілььних, знососстійких, кор
розійностійких п
покриттів, влластивості яких можутьь бути поліпш
шені шляхом
м формуванння наностру
уктурних
і багатоф
фазних стан
нів в процесіі іонно-плазм
мового нанеесення метод
дом КІБ (каттод-іонного
о бомбардуваання).
Мессбауерівським меттодом (рис.)) виявлено, що покритття з еквіатом
много ВЕС AlFeNiCoCu
A
uCr на підкл
ладинку з
нерж
жавіючої стталі та титан
ну мають поодібну стру
уктуру та
подіібні відновл
лені функції надтонкогоо магнітного
о поля та
ізом
мерних зсувів в порівнян
ні з вихідним
м литим стан
ном, тобто м
має місце пер
ренесення фазового
ф
склладу матеріаалу катоду нна покриття.. За допомоггою рентґенноструктурн
ного аналізу виявлена відмінність
в
в покритті нна титановій
й підкладинцці, де спостерігається ОЦКО
та однна ГЦК-фазаа замість
ОЦК
К- та двох ГЦК-фаз,
Г
як
к в литому сстані та пок
критті на
нерж
жавіючій сталі. Іонно-п
плазмові поккриття з зазн
наченого
ВЕС
С містять паарамагнітну і феромагннітну фази, з переважаннням останнььої фази на підкладинці
п
і з титану. Для
Д мессбауеерівського спектру
с
ВЕС
С AlFeNiCooCuCr з підк
кладинки
на ннержавіючій
й сталі, рис., б, має місцце збільшенн
ня майже
вдвіічі інтенсивн
ності центраального синнґлета в спек
ктрі в порівнняні зі спекттром для вих
хідного литоого стану (рис., б) за
рахуунок вкладу
у від суперпаарамагнітноої поведінки
и нанорозміррних кристал
літів, що сформувалисяя в покритті високоентроопійного спл
лаву після іонно-плазм
і
мового напор
рошення
Рис. Меессбауерівськкі спектри сплаву
с
метоодом КІБ. Спостерігається незначнне зміщення в бік виAlFeNiCoCuCr: лити
ий стан (а), після соки
их полів виссокопольово
ої компоненнти надтонк
кого магшення на підккладинку з нержан
напорош
нітнного поля у покритті
п
на підкладинку
п
у з нержавію
ючої сталі
віючої стталі (б) і титаанового сплавву (в).
чим у вихідном
му литому сттані, що мооже бути повв’язане з
вплиивом складн
них оксидів з вмістом Fee, за даними
и енергодисперссійного аналлізу сканувал
льної електрронної мікро
оскопії конц
центрація Окксиґену дох
ходить до
6,50 ат.%
% для покриття ВЕС AlF
FeNiCoCuCrr на підклади
инку з нержаавіючої сталлі.
За дданими нам
магніченості насичення в покриттях
х, отримани
их з ВЕС AlF
lFeCoNiCuC
Cr на підкладинкках з нержаввіючої сталіі та титану, магнітний стан відповідає катодуу, з якого бу
ули виготовлені ці покриттяя. Проте маггнітний фазоовий перехід
д при темпеературі ≈ 8000 К не виявл
лений на
покриттті, отриманоому на підкл
ладці з титанну, на відмін
ну від покри
иття, отрим
маного на під
дкладинці з нерж
жавіючої стталі та литим
м станом ВЕ
ЕС AlFeCoN
NiCuCr, що може
м
бути ппов’язано з неподібним фаззовим складом за даним
ми рентґеніввської дифраакції.
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Моношаарові органіічні плівки (ОП) широоко викорисстовуються в молекуляярній електр
роніці та
для моддифікації пооверхонь твердих тіл [11, 2]. Струкктура таких плівок виззначається балансом
б
міжмолеекулярної та
т адгезійно
ої взаємодії.. Залежно від
в характер
ру взаємодіїї між молек
кулами і
підкладккою, ОП пооділяють на фізадсорбоввані та хемо
осорбовані. В плівках ппершого тип
пу адсорбція відбувається заа рахунок сл
лабкої Ван дер Ваальсо
ової взаємод
дії, другого — за рахун
нок утворення хіімічного зв’’язку. Очеви
идно, що прри хемосорб
бції на поверхні утворю
юються білььш стійкі
моношаари, проте обидва ці види ОП маю
ють свою сфееру застосув
вання. Зокррема, фізадсорбовані
плівки є модельним
ми системам
ми для досллідження вп
пливу молек
кулярної стрруктури на процеси
впорядккування та становлять ін
нтерес для сструктуруваання поверхн
ні («наношааблони»).

Рис. (а) Типове СТМ
М-зображенн
ня моношаруу М1 на інтеерфейсі графіт/етанол. Паараметри скаанування:
It = 79 пА
А, Ut = 0,315 В, 75×75 нм2. (б) СТМ-зоображення моношару М1 з молекуляррним розділен
нням. Параметри сканування: It = 79 пА, Ut = 0,316 В, 99×9 нм2.

Меттодом скануувальної ту
унельної міікроскопії (СТМ)
(
досліджено мооношари 2--аміно-1додециллоксі-5-нітрообензену (М
М1) та 2-амінно-1-гексадеецилоксі-4-нітробензенуу (М2). Встаановлено,
що на аттомно-гладкіій поверхні графіту
г
дослліджувані мо
олекули фор
рмують висоокоупорядко
овані двовимірні плівки. Струуктура моно
ошару у значчній мірі визн
начається по
оложенням ф
функціональьних груп
[3]. Встаановлені заккономірності упорядкуввання похідн
них алкілокссібензенів моожуть бути використані в теехнологіях приготування
п
я поверхоньь з наперед зааданими влаастивостямии, зокрема ад
дсорбційними.
1.
2.
3.

S. Caasalini et al., Chem.
C
Soc. Reev., 46: 40 (20017).
S.Dee. Feyter and F.C.
F De Schry
yver, J. Phys. C
Chem. B, 109: 4290 (2005).
A. Poopoff and D. Fichou,
F
Colloids and Surfa ces B: Biointeerfaces, 63, No. 1: 153 (20008).
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Відомі ддва методи орієнтації рідинних
р
крристалів (РК
К): шляхом механічного
м
о «натиранн
ня» поверхні [1] і шляхом фотоорієнта
ф
ації [2]. Прооведеними нами
н
попереедніми досллідженнями
и вказано
на персп
пективу виккористання для таких цілей ще одного
о
техно
ологічного методу — лазерноіндуковааного створрення на повверхнях тверрдотільних підкладок поверхневих
п
х періодичн
них структур з п
періодом в кілька
к
сотен
нь нм, якимии, до того ж,
ж можна керувати, зміннюючи умови опроміненняя поверхні потужними (∼
( 1010 Вт/см2) фемтосеку
ундними лаззерними імппульсами (Ф
ФЛІ).

Рис. 1. Т
Типове СЕМ
М-зображенняя струк- Рис. 2. СЕМ-залеежності твістт-кута рідкоккристалічноїї комірки
турованоої ФЛІ поверхні плівки ти
итана а) віід швидкості сканування при постійнній густині ен
нергії імхні 0,55 Дж/см2 і б) від гуустини енергіії імпульпулььсу на поверх
су наа поверхні пр
ри постійній швидкості ссканування 15
500 мм/с.
РК ккомірка місти
ить тестову пл
ластинку з неепокритим полімером
струкктурований шар
ш титану (суцільні кваддрати і ромби
и) і структур ований шар
р титану, як
кий покритий
ий плівкою полімеру
АПІ (суцільні круги і трикутники).
ОДА

Поввідомляєтьсяя про отрим
мання лазеррно-індуковваних повер
рхневих перріодичних структур
с
(ЛІППС
С) шляхом сканування поверхні
п
пллівки титану
у фемтосеку
ундними лаззерними імп
пульсами
(рис. 1) і їх викори
истання для орієнтації Р
РК на великких площах поверхні. О
Основними параметп
рами, щ
що характери
изують обро
обку поверххні, є швидккість скануваання поверххні лазерним
м променем і гуустина енерггії ФЛІ, а паараметр, щоо характериззує орієнтац
цію РК — цце так званий «твісткут». У даній роботті було показано, що ддля орієнтац
ції РК існую
ють оптималльні значенн
ня швидкості скканування і густини ен
нергії лазернного імпулььсу (рис. 2).. Також булло показано
о що при
покриттті поверхні плівки додаатковим шар
аром полімеру ОДАПІ ефект орієннтації підсилюється,
що є важ
жливим для можливих практичнихх впроваджеень. Більш детально реззультати про
оведених
дослідж
жень опублікковані в роботі [3].
1.
2.
3.

J. Coognard, Alignm
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nskiy, F.Ö. Ild
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Вплив локалізованих плазмонів на процеси формування
поверхневих рельєфів в композитних структурах
«наночастинки благородних металів/аморфні халькогеніди»
В.М. Рубіш, М.Л. Трунов, М.О. Дуркот, В.К. Кириленко, Р.П. Пісак, А.А. Тарнай
Ужгородська лабораторія матеріалів оптоелектроніки та фотоніки ІПРІ НАН України, Ужгород, Україна
center.uzh@gmail.com

Виявлення в халькогенідних склоподібних напівпровідниках (ХСН) лазерно-індукованого, поляризаційно-залежного масопереносу речовини плівки в більш або менш засвічену ділянку (залежно від складу ХСН та умов опромінення) дозволило одержувати поверхневий рельєф прямим (оптичним) методом [1]. Однак, завдяки явищу дифракції світла, при такому методі запису
топографічні зміни поверхні плівки обмежені за розміром. Одним із можливих шляхів подолання дифракційного бар’єру, який дозволить виготовляти на поверхні халькогенідних плівок
інформаційні або оптичні елементи нанометрового масштабу, може бути використання ближнього світлового поля наночастинок (НЧ) благородних металів, яке виникає при лазерній засвітці композитних структур на основі масивів НЧ золота і срібла та халькогенідних плівок за рахунок збудження в масивах НЧ поверхневого плазмонного резонансу (ППР).
Дане повідомлення присвячене дослідженню впливу ближньопольової засвітки на формування поверхневих рельєфів в халькогенідних аморфних плівках, нанесених на масиви наночастинок благородних металів різної морфології, при відповідному збудженні поверхневого плазмонного резонансу (ППР) за рахунок лазерного опромінення.
Плазмон-активні підкладинки різних морфології і ступеня упорядкування на основі тонких
(5–100 нм) плівок золота і срібла були сформовані методами термічного відпалу, швидкого радіаційного нагрівання, травлення сфокусованим іонним променем на сканувальному електронному мікроскопі, наносферної літографії. З використанням спектрофотометра Ocean Optics визначені оптичні характеристики підкладок. Композитні фоточутливі структури «НЧ
Au(Ag)/плівка ХСН» та «НЧ Ag/ шар SiO /плівка ХСН» одержували шляхом нанесення (методом вакуумного термічного випаровування) на масиви НЧ золота і срібла та масиви НЧ Ag,
покритих буферним антидифузійним шаром монооксиду кремнію, тонких (30–200 нм) плівок
халькогенідів германію, миш’яку та сурми. Показано, що при нанесенні на масиви металічних
наночастинок плівок ХСН максимум смуги ППР зсувається у довгохвильову ділянку спектру.
З використанням однопроменевої та голографічної (p–p, s–s, p–p:+s, s–s:+p) схем запису досліджені процеси фотоіндукованого мас-транспорту в номінально чистих (без металічних наночастинок) плівках ХСН, структурах «НЧ Au(Ag)/плівка ХСН» та «НЧ Ag/ шар SiO /плівка ХСН».
Показано, що напрям латерального мас-транспорту речовини плівки при формуванні поверхневих рельєфів і, відповідно, форма рельєфів можуть бути модифіковані зміною комбінацій поляризацій записуючих променів та променю додаткової підсвітки. Методом атомно-силової мікроскопії встановлено, що взаємодія між фоточутливими аморфними халькогенідними плівками, нанесеними на масиви наночастинок золота та срібла з різним ступенем упорядкування, та локалізованим ближнім полем, яке виникає при опроміненні світлом із області краю поглинання матеріалу
халькогенідної плівки, ініціює мас-транспорт і призводить до наноструктурування поверхні плівки. Встановлено, що швидкість формування нанорельєфів суттєво зростає при підвищенні температури запису, а їх морфологія залежить від поляризації лазерних променів. Обговорюються можливості практичного використання одержаних плазмонних структур.
1.

M.L. Trunov, JETP Letters, 86, No.5: 313 (2007).
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Вплив температури і лазерного випромінювання
на структуру, морфологію поверхні та оптичні властивості
аморфних плівок ХСН
В.М. Рубіш1, А.А. Крючин1, Л.І. Макар1, О.А. Микайло1, В.В. Петров1, М.М. Поп1,2,
Г.В. Різак2, Т.І. Ясінко1
1

Ужгородська лабораторія матеріалів оптоелектроніки та фотоніки ІПРІ НАН України, Ужгород, Україна
2
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Дана робота присвячена дослідженню структури ближнього порядку та оптичних характеристик аморфних плівок системи As–Sb–S–I (вивчалися розрізи As2S3–Sb2S3 та As2S3–SbSI) та їх
змін при термічній обробці та лазерному опроміненні.
Аморфні плівки (As2S3)x(Sb2S3)100−x та (As2S3)x(SbSI)x товщиною 0,2–1,5 мкм одержували шляхом вакуумного випаровування стекол відповідних складів із квазізамкнених ефузійних комірок на
холодні та підігрівані скляні підкладинки. Відпал плівок проводили протягом 1 год. при температурах, на 15–20 К нижчих за температуру розм’якшення халькогенідного скла відповідного складу.
Засвітку плівок здійснювали розфокусованим випроміненням синього, зеленого та червоного лазерів.
Мікрораманівські спектри свіжоприготованих, опромінених і відпалених плівок були отримані при кімнатній температурі за допомогою спектрометра Renishaw-System 1000 (λзб. = 785
нм) та Dilor XY800 потрійного монохроматора (λзб = 647,1 нм). Спектри пропускання плівок
вимірювали при кімнатній температурі в спектральному діапазоні 450–1100 нм, з використанням спектрометра «МДР-23». Дослідження температури часових змін оптичного пропускання
θ(T, t) проводили на λ = 850 нм в інтервалі температур 293–450 К по методиці.
Раманівські дослідження показали, що плівки систем As2S3–Sb2S3 та As2S3–SbSI мають наногетерогенну будову: структурна сітка плівок системи As–Sb–S представляє собою суміш пірамідальних структурних груп As(Sb)S3/2 і частково полімеризованих неупорядкованих молекул з гомополярними зв’язками As–As і S–S (As4S3, As4S3, Sn); матриця плівок системи As–Sb–S–I побудована переважно структурними одиницями As(Sb)S3/2 та містить молекулярні групи AsI3 і SbI3.
Дослідження спектрів пропускання плівок показали, що із збільшенням вмісту сурми у їхньому складі, при лазерній засвітці та відпалі край поглинання зміщується в червону ділянку спектру.
При цьому ширина псевдозабороненої зони зменшується, а показник заломлення зростає. В системі As–Sb–S найбільш чутливими до лазерного випромінення є плівки з вмістом Sb2S3 10–15
мол.%. В системі (As2Sb3)100−x(SbSI)x значну світлочутливість проявляють плівки з вмістом SbSI
до 50÷5 мол.%. Зміна оптичних параметрів плівок викликана структурними перетвореннями, що
відбуваються в них при лазерному опроміненні та відпалі. Обговорюються механізми термо- та
фотоструктурних перетворень. Для плівок системи As–Sb–S з вмістом Sb 4 і 6 ат.% визначені оптимальні режими запису та хімічного оброблення, які дозволили виготовити оригінали оптичних
дисків з розмірами пітів 200–300 нм.
Встановлено, що при певних умовах неперервного нагрівання, ізотермічного відпалу та лазерного опромінення відбувається кристалізація аморфних плівок (As2S3)100−x(SbSI)x з x ≥ 55 мол.%,
яка супроводжується різким зменшенням оптичного пропускання. Структура фази, яка виникає в
аморфній матриці плівок відповідає структурі кристалічного сульфойодиду сурми. На основі експериментальних досліджень температурно-часових змін оптичного пропускання та теоретичних
розрахунків запропонований механізм кристалізації плівок. Визначені режими відпалу та лазерної засвітки плівок системи As–Sb–S–I, в результаті яких на поверхні плівок сформовані масиви
нанокристалів SbSI з середній діаметром 150–300 нм та висотою 20–50 нм. Розміри нанокристалів
збільшуються з ростом температури і часу відпалу або потужності і часу лазерної засвітки.
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Nanostructured AlN thermal interface for improving heat dissipation
in micro- and nanoelectronics
E.M. Rudenko, I.V. Korotash, M.V. Dyakin, A.O. Krakovny, D.Yu. Polotsky, M.A. Belogolovskii
G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
emrudenko@ukr.net

Size reduction of individual elements and increase of their operation speed is the primary current trend in developing electronic and electrical devices. However, this leads to an inevitable enhancement of the heat energy yield per unit volume, and heat dissipation becomes one of the main factors limiting further miniaturization of device components. Thereby, a robust control over heat processes is needed to expand progress in this
area.
It is well known that the main problem with heat dissipation in micro- and nanoelectronics is related to the thermal resistance at the boundary between two media with different properties, in particular, between the heat source, a crystal of the integrated circuit (chip) and a coating or a case which
serve as a heat sink. Employment of a so-called thermal interface material (TIM) can solve the problem of the temperature jump at the interface between two media.
In this work, we present our results on the implementation of nanostructured aluminum nitride (AlN)
as a promising thermal interface material for improving heat performance in high-power LEDs mounted
on a 1.5 mm-thick aluminum substrate coated with a 3–6 μm-thick layer of aluminum nitride. For comparison, we have also performed similar studies of the same LEDs on heat-conducting T-101-G integrated
circuit boards made of a 1.5 mm-thick aluminum base, a 100 μm-thick polyamide dielectric film and a 35
μm-thick copper foil. We demonstrate the ability to produce high-performance AlN-based TIMs by developing an original method for obtaining high-quality nanostructured aluminum-nitride films on aluminum substrates. Within this method, all the procedures are performed in situ (in a single ion-plasma vacuum cycle) using high-energy low-temperature plasma. Our experimental results clearly demonstrate improvement of the heat sink efficiency and stabilization of the operating temperature of high-power LED
devices.
To determine the efficiency of heat dissipation, we developed an effective express method to determine thermal stability and to control the temperature of the operational areas of semiconductor devices (LED structures, in particular). The method is based on measuring current-voltage (I–V) characteristics during the device operation and comparing them with the reference set of I–V curves obtained
at different temperatures of the crystal for the same device.
Comparing the reference current-voltage characteristic with that for the 550 mA load current for
the two TIM types, one can conclude that the temperature of the LED on the aluminum plate and the
commercial TI-T-101-G printed circuit board increases significantly under the influence of the load
current during 20 seconds of operation, since the curve for the load current of 550 mA corresponds to
the temperature of 54°C. On the other hand, such current practically did not affect the temperature of
the LED installed on the AlN TIM, since in this case the curve for the load current of 550 mA corresponds to the temperature of only 23–25°C.
The results of comparative studies of LEDs placed on an aluminum substrate prove that heat transfer across a nanoscale interface between two media in contact and, as a result, heat dissipation is significantly improved using AlN films as TIMs. Thereby, AlN thin films obtained in a hybrid heliconarc ion-plasma reactor can be effectively employed as heat sinks from crystals of electronic devices
that should increase significantly stability of high-power LED light emission and durability.
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Структура та властивості плівок Fe–Ag–Pt
С.І. Рябцев1, В.Ф. Башев1, С.О. Попов1, Ю.М. Потапович1, О.І. Кушнерьов1, О.О. Верес1
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпро, Україна
siryabts@gmail.com

У рівноважному стані залізо з сріблом взаємно не змішуються навіть у рідкому стані. Однак для
платини із залізом і сріблом існують рівноважні бінарні діаграми стану. Оскільки залізо — це феромагнетик, а срібло і платина — відповідно, діамагнетик і парамагнетик, отримання плівок FeAg–Pt і дослідження їх фізичних властивостей представляє значний науковий і практичний інтерес. Плівки FePt володіють великою енергією магнітокристалічної анізотропії, що викликає інтерес у застосуванні цих плівок в якості носіїв інформації з надвисокощільним магнітним записом
[1].
Представлені результати є продовженням досліджень щодо впливу нерозчинних у рідкому
стані діамагнітних домішок на структуру і фізичні властивості швидкоохолодженого заліза [2].
Робота присвячена дослідженню впливу методу високочастотного іонно-плазмового розпорошення (ВЧІПР) і методу модернізованого триелектродного іонно-плазмового розпорошення
(МТІПР) набірної мішені на структуру та властивості напилених плівок Fe–Ag–Pt.
Осадження плівок товщиною 300–350 нм здійснювалось на поліровані підкладки з ситалу
СТ-32 або на свіжий відкол монокристала NaCl в атмосфері Ar при тиску ∼ 133 мПа у високочастотному іонно-плазмовому розпиленні та ∼ 133÷53,3 мПа у методі модернізованого триелектродного іонно-плазмового розпилення.
Методами електронографічного і рентгеноструктурного аналізу встановлено, що у щойно напилених плівках Fe–21 ат.% Ag–8 ат.% Pt утворюється рентґеноаморфна фаза. Розмір області когерентного розсіювання (ОКР) аморфної фази, яка отримана методом МТІПР, зростає від 1,6 нм до
2,5 нм зі зменшенням обчислених значень енергії осаджених атомів від ∼ 100 еВ до ∼ 20 еВ. Аморфна фаза у плівках Fe–Ag–Pt, отриманих методом ВЧІПР, має ОКР ∼ 2,5 нм. Термічну стабільність аморфних плівок Fe–Ag–Pt оцінювали за результатами визначення зміни електроопору під час
неперервного нагріву у вакуумі (∼ 13 мПа) зі швидкістю 18 К/хв. Послуговуючись отриманою залежністю, досліджували структуру та властивості плівки після відпалу. Залежність електроопору від
температури вказує на стабільність аморфної плівки Fe–Ag–Pt до 530–630 К. Так, у діапазоні температур 290–530 К спостерігається зворотна зміна електроопору ВЧІПР-плівки, що вказує на відсутність фазових перетворень. При підвищенні температури від 530 К до 910 К незворотне зменшення електроопору свідчить про зміни у структурі плівки. У МТІПР-плівках температура розпаду
аморфної фази зростає від 630 К до 660 К при збільшенні розрахункових значень енергії осаджених
атомів від ∼ 20 еВ до ∼ 100 еВ.
Магнітні властивості плівок досліджували за допомогою вібромагнітометра. Вимірювання
проводилися на щойно напилених і термооброблених зразках при напрямі зовнішнього магнітного поля паралельно (||) і перпендикулярно (⊥) площини плівки. Результати аналізу кривих
намагнічування-розмагнічування плівок Fe–Ag–Pt показують, що термообробка плівок призводить до зростання коерцитивної сили від 1 кА/м до 12 кА/м. Для плівок Fe–Ag–Pt у щойно напиленому стані криві гістерезису спостерігаються тільки при зовнішньому магнітному полі,
паралельному площині плівки. Після термообробки криві гістерезису спостерігаються при напрямі зовнішнього поля як паралельно, так і перпендикулярно площини плівки. Встановлено,
що коерцитивна сила при магнітному полі, перпендикулярному плівці, набагато більша, ніж
при паралельному полі, і складає ∼ 95 кА/м.
1.
2.

C. Brombacher, Chemnitz University of Technology, Faculty of Natural Science: 3 (2010).
S.I. Ryabtsev, The Physics of Metals and Metallography, 108, No. 3: 226 (2009).
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Наноструктури Au, Ag, Cu, Ni та In
на монокристалічних поверхнях Si(111), Si(110)
при їх термічному нанесенні
Л.І. Карбівська, В.Л. Карбівський, С.С. Смоляк
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ, Україна
karb@imp.kiev.ua

Досліджено механізми формування нанорельєфу Cu, Ag та Au на поверхнях монокристалу кремнію Si(111) та Si(110) при багатостадійному термічному нанесенні. За різних технологічних
параметрів нанесення без охолодження зразка та додавання інертних газів для Ag і Au отримуються різноманітні картини самовпорядкованих наноструктур із чіткими та правильними геометричними формами.
Симетрія інтерфейсу монокристалічної площини Si(111) 7×7 є детермінуючою в механізмі
впорядкування гексагонально-пірамідальних структур Cu і Au. Висота гексагональнопірамідальних структур Cu і Au визначається розмірами шестикутника основи піраміди і характерною відстанню відступу початку росту наступної сходинки піраміди (∼ 3,0 нм), що в кінцевому підсумку призводить до середньої висоти піраміди ∼ 2,0–3,0 нм.
При термічному нанесенні золота на Si(110) на відміну від площини Si(111) утворюються
лише моношарові гексагональні утворення. Встановлено технологічні параметри отримання
моношарових лусочкоподібних наноструктур золота із високою вакансійною дефектністю.
Срібло, осаджене термічним способом за один цикл напорошення, за кімнатної температури, у високому вакуумі, може утворювати атомарно пласкі наноструктури на Si(111). Наноутворення можуть мати вигляд правильних шестикутників, що складаються з кількох моношарів.
Встановлено слабку взаємодію моношарових покриттів Ag із підкладинкою, що при нагріванні
зразка до 400°С приводить до десорбції Ag та відновлення реконструйованої поверхні Si(111)
7×7. Такий метод можна використати для захисту монокристалічних поверхонь від руйнування.
Досліджено механізм формування нанорельєфу нікелю на поверхні кремнію (площина-111)
при термічному випаровуванні в вакуумі. Після першого циклу нанесення (1 с) нікель утворює
острівці висотою близько 0,11 нм. Після збільшення часу нанесення до трьох секунд спостерігається перколяційний ефект, при цьому наночастинки нікелю повністю покривають кремнієву підкладинку, що відповідає 4–5 моношарам металу.
Встановлено, що наноутворення мають близьку до сферичної форму і утворюють кластери,
які складаються приблизно з 5–10 наночастинок нікелю. Дана форма є характерною для рідких
крапель металу, що сплющуються при зіткненні з підкладинкою. При збільшенні часу напорошення до 5 с спостерігається збільшення висоти наночастинок майже в два рази; при цьому поздовжні та поперечні розміри залишилися майже без суттєвих змін. Встановлено суттєву взаємодію
наноструктур Ni з підкладинкою. Після значного прогріву поверхні спостерігається часткова десорбція Ni. Отримані після температурного навантаження наноструктури утворюють проміжну
фазу NiSi2.
Встановлено параметри субшерсткості Ra, Rq, Rzjis, Rz, Sratio для покритих поверхонь, та їх залежності від технологічних параметрів нанесення. Показано, що має місце зростання розміру
кластерів при загальному збереженні тенденції зростання максимальної різниці між виступами
та впадинами по десятьом точкам.
Досліджено морфологічні особливості поверхні індію при його термічному нанесенні на
поверхню Si(111) і Si(110). Спостерігається утворення кластерів правильної кубічної форми, що
свідчить про формування нанокристалів In. Встановлена трансформація щільності електронних
станів In від окремого кластера (розміром ∼ 10 нм) на поверхні Si(111) до гронового покриття
поверхні монокристала з товщиною покриття не більше 30–40 нм.
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В последднее время пооявился новы
ый класс маттериалов — высокоэнтроп
в
пийные сплаавы (ВЭС) и покрытия
п
на их осннове [1]. Высо
окоэнтропий
йные сплавы в состоянии однофазного твёррдого раство
ора замещени
ия обладают более высок
кой прочностью и термодинам
мической усттойчивостью
ю по сравнени
ию с многофазным
ми. Покрыти
ия на основе ВЭС
В обладаю
ют свойствам
ми, отличными от объёмных высокоэнтро
в
пийных сплаавов при сох
хранении
К
покрытия
п
из ВЭС обладаают высотермостаабильности. Карбидные
кими знаачениями твеердости, бол
лее 40 ГПа ооднако для покрытий
п
осаждённных в дуге характерно
х
нааличие капелльной фазы. Поэтому
на базе ваакуумно-дугговой установки типа «БУ
УЛАТ-6» бы
ыла разработана ттехнология безкапельног
б
го осаждениия с использованием
газовой пплазмы дуговвого разряда рис.
р
Рис. Расспыление высокоэнтропийКак ппоказали рен
нтгенострукттурные исслледования, пр
ри содерного каттода с исполльзованием гаг жании в реакционной
й смеси С2Н2 в количесттве 5% (по объёму)
о
и
зовой пллазмы С2Н2 + Ar.
о
высокоэнтро
в
опийный кар
рбид (см.
более в ппокрытиях образуется
табл.). Прри этом если
и содержание С2Н2 равноо 5 и 10 %, каарбидное
покрыти
ие имеет яркко выраженн
ную текстуруу вдоль криссталлографич
ческого напрравления 111 в ГЦКрешёткее монокарбид
да МеС.
ТАБЛИЦ
ЦА. Фазовый состав и физзико-механичческие характееристики карб
бидных покры
ытий в зависи
имости от
состава газовой смеси.
C2H2, %
(по объёёму)
0
5
10
12,5
15
20

О
ОЦК
%
(по масссе)
10
—
—
4
3
46

a, нм
0,3356
—
—
0,3357
0,3356
0,3393

MeC
%
(по массе)
—
100
100
96
97
54

a, нм

HIT, ГПа
Г

Er, ГПаа

HIT/Er

εes, %

σes, ГПа

6,5
5
26
6
43
3
35
5
48
8
18
8

109
224
337
247
273
177

0,059
0,116
0,128
0,142
0,156
0,102

1,85
3,55
3,91
4,34
5,37
3,08

2,03
8,67
15,20
12,47
16,64
6,51

—
00,4398
00,4496
00,4510
00,4506
00,4471

Повы
ышение сод
держания С2Н2 выше 112% сопроввождается появлением ввысокоэнтро
опийного
твёрдогоо раствора на
н основе ОЦК-решётки
О
и. Следует отметить
о
сущ
щественное увеличение периода
ОЦК-реш
шётки при 20%
2
С2Н2 по
о сравнению
ю с периодом ОЦК-решётки в покррытии, получ
ченном в
среде чи
истого аргона, что связан
но с попаданнием в решёттку как С2Н2, так и Ar. К
Кроме того, уменьшау
ется толщина карбид
дного покры
ытия по мерее увеличенияя содержания
я С2Н2 в газоовой смеси от
о 12,5 до
15 и 20%
%. Такое ум
меньшение толщины
т
каррбидного по
окрытия мож
жно объясниить образоваанием на
поверхности мишени
и высокотвёёрдого карбиида, что сниж
жает скоростть её распылеения.
ного карбидаа достигает 43–48
4
ГПа и сопоставима
с
а с твёрдостьью карбиТвёррдость высоккоэнтропийн
да вольф
фрама. В то же
ж время, если принять вво вниманиее, что коэффициент Пуасссона карбид
дного покрытия п
приблизителльно равен 0,21, то тогдаа модуль упр
ругости будеет находитьсся на уровне 337 ГПа,
существенно уступаяя модулю упругости карббида вольфрама, и будет близок к моддулю упруго
ости CrC.
ффициент трения
т
для карбидногго высокоэн
нтропийного
о покрытия на основее сплава
Коэф
TiZrHfV
VNbTa при наагрузках от 2,2
2 до 5,2 Н рравен 0,14–0
0,16.
1.

В.Ф.. Горбань, А.А. Андреев, Г.Н. Картмаазов, А.М. Чикрыжов,
Ч
М.В. Карпец, А
А.В. Доломаанов, А.А.
Острроверх, Е.В. Канцыр,
К
Свер
рхтвердые м
материалы, 3: (2017).
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мно-дуговвых покр
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N на пред
дварител ьно азоти
ированны
ых повер
рхностях
В.А. Сттолбовой, В.Н.
В
Воеводин, А.А. Ан
ндреев, А.В. Доломано
ов, И.В. Серрдюк, Д.В. Ковтеба
К
ННЦ «Х
Харьковский фи
изико-техничееский институут» НАН Украины, Харьков, Украина
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Совремеенное разви
итие промы
ышленности диктует новые
н
требован
ния по упроочнению и сн
нижению сттепени износса деталей маашин и узловв агрегатов, механизмов
м
в и инструментов.
Улучшеение свойствв массивных
х материаловв исчерпаны
ы или
не рентаабельны для той или ино
ой отрасли м
машиностроеения.
Поэтомуу применяеттся упрочнеение изнашииваемых повверхностей и
изделий за сч
чёт азотироввания поверрхности и нанесение изноосостойких защитных
з
по
окрытий.
Былла создана и реализован
на технологиия комплекссного
упрочнеения поверхности стаалей в моддифицироваанной
вакуумн
но-дуговой установке
у
«БУЛАТ-6»
«
(рис. 1) за счёт
скоростного азотиррования с последующ
щим нанесением
многосллойных покррытий в еди
ином техноллогическом проРис. 1. Принципииальная схемаа вакуумцессе.
уговой устаноовки типа «БУЛАТ-6»
но-ду
За сччёт азотироввания происсходит увелиичение тверд
дости для азотированиия с послеедующим
приповеерхностной области
о
стал
льных изделиий до 7–11 ГП
Па на нанессением многоослойных поккрытий.
глубинуу 20–100 мкм
м (рис. 2) [1].. Совместно с азотироваанием
происхоодит очисткаа поверхностти от загрязнеений и активвация поверх
хности.
Поэттому наносслойные покрытия, нанесённыее на упрочняемые
изделия,
обладаютт
наилучш
шей адгезией
й по сравнению с известными
и методами
и.
Нано сллои нитридн
ных TiN/CrN
N
покрыти
ий создаваллись за счётт
поочерёддного вклю
ючения испарителей 13, 8 (рис. 1)
1 и поворотаа Рис. 2. Прресс-форма для
д горячей протяжки
п
с ннанослойным
м TiN/CrN
экрана 44.
покрытием
м, нанесённы
ым на предваарительно аззотированную
ю поверхБылла установлеена возмож-- ность.
ность п
получения TiN/CrN
T
по-крытий с высокой твёрдостью
т
40–57
4
ГПа ппри подаче потенциала
п
подложки
п
−2
−230 В и имп
пульсном
высоковвольтном вооздействии, что связаноо с уменьшением среднеего размераа кристаллиттов до 20
нм и сни
ижение уроввня микродеформаций, ккак в TiN, таак в CrN слоя
ях.
Увелличение даввления азотта при осаж
ждении TiN//CrN покрытий приводдит к росту периода
кристаллической реешётки, что
о связано с её насыщен
нием атомам
ми азота. П
Подача высоковольтных имп
пульсов за счёт
с
повыш
шения среднней энергии осаждённы
ых частиц прриводит к уменьшеу
нию внуутренних крристаллических несоверршенств и сввязанных с ними микроодеформаци
ий.
Осн
новываясь наа полученно
ой информаации, были определены
ы оптимальнные режимы
ы нанесения TiN
N/CrN покры
ытий (период
д слоёв 10–440 нм). С исспользовани
ием этих поккрытий был
ли проведены коомплексные испытания в заводскихх условиях деталей маш
шин с разрааботанными
и новыми
ие азотироввания и нанеесения ионнно-плазменн
видами упрочненияя (рис. 2). Использован
И
ных многослойн
ных TiN/CrN
N покрытий позволило пповысить реесурс работы
ы в 5 раз.
1.

В.О.. Столбовий, Journal of Na
ano- and Elecctronic Physicss, 9, No. 5: 05
5038 (2017).
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Влияние легирования хромистых сталей молибденом на формирование
самоорганизующихся наноструктурных износостойких покрытий
при работе узлов трения в разных средах
В.В. Тихонович, А.Н. Грипачевский, В.Н. Уваров
Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, Киев, Украина
tvv@imp.kiev.ua

Независимо от выбора рабочей среды и концентрации в стали 120Х15 молибдена, переход пары
трения сталь 120Х15–сталь 20Х13 из режима приработки в стационарный режим работы с минимальными коэффициентом трения и износом происходит лишь после самоорганизации на
поверхностях контакта обоих тел износостойких покрытий в количестве, достаточном для полного экранирования во время работы лежащего под ними деформированного исходного металла. Эти покрытия состоят из качественно нового наноструктурного материала, который может
содержать до 35 ат.% активных химических элементов рабочей среды, не образующих какихлибо химических соединений с атомами исходных металлов. Материал покрытий обладает высокими по сравнению с деформированным исходным металлом твёрдостью и упругостью и
более устойчив к внешним циклическим термомеханическим нагрузкам. Наноструктурные износостойкие покрытия состоят из отдельных слоёв и являются продуктом многоразового
наслоения на поверхности трения прилегающих к пятнам контакта микрообъёмов металла.
При содержании молибдена в стали 120Х15 меньше 0,4 ат.% твёрдость и упругость её исходного и деформированного металлов меньше чем у стали 20Х13. Поэтому при трении в воде
формирование на поверхностях контакта износостойких покрытий сопровождается преимущественным массопереносом стали 120Х15 на поверхность стали 20Х13. Самоорганизующиеся
износостойкие покрытия обеих сталей в этом случае преимущественно образованы из материала стали 120Х15. Это приводит к большему износу стали 120Х15 по сравнению со сталью
20Х13.
При введении в сталь 120Х15 0,4 ат.% молибдена физико-механические свойства исходного и деформированного металлов трущихся тел становятся одинаковыми. Благодаря этому преимущественный массоперенос металла между трущимися телами отсутствует. В образовании
самоорганизующихся износостойких покрытий на обеих сталях в равной степени участвует
материал каждого из трущихся тел. Это приводит к тому, что износ обоих тел, образующих
узел трения, становится одинаковым, а их суммарный износ минимальным. Поэтому в этом
случае наблюдается максимальный срок службы узла трения.
Дополнительное легирование стали 120Х15 молибденом в количестве, превышающем 0,4
ат.%, приводит к тому, что её твёрдость и упругие свойства становятся большими, чем у стали
20Х13. В этом случае при трении в воде наблюдается преимущественный массоперенос металла
стали 20Х13 на поверхность стали 120Х15. Самоорганизующиеся износостойкие покрытия обоих
трущихся тел образуются преимущественно из материала стали 20Х13. Это приводит к большему
износу стали 20Х13 по сравнению со сталью 120Х15.
Введение в воду концентратов СОЖ «Аквол-15П» и «Синтал-2» с противозадирными и антиизносными органическими присадками, содержащими в молекуле активные атомы серы и хлора,
приводит к химическому модифицированию поверхностей трения, в результате которого на
участках контакта трущихся тел формируются слои химических соединений продуктов разложения присадок с металлом трущихся поверхностей. Эти химические соединения снижают адгезионное взаимодействие трущихся тел в местах контакта микронеровностей, препятствуя массопереносу металла между трущимися телами. В этом случае износ тел, образующих пару трения, мало зависит от концентрации в стали 120Х15 молибдена и её физико-механических свойств.
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Дифузійне зварювання у вакуумі інтерметаліду TiAl
з конструкційними сплавами через наношаруваті прошарки
Ю.В. Фальченко, Л.В. Петрушінец, А.І. Устинов, Т.В. Мельниченко
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна
falchenko@paton.kiev.ua

Алюмініди титану є перспективними матеріалами для виготовлення деталей авіаційних двигунів, обшивки і стільникових конструкцій надзвукових літальних апаратів, деталей гарячого
тракту газотурбінних двигунів, ущільнювачів кожуха, повітряних фільтрів тощо. З розвитком
аерокосмічних технологій і появою нових конструкційних жароміцних сплавів виникає необхідність в їх зварюванні, як в однорідному, так і в різнорідному поєднанні. До таких пар можна
віднести з’єднання інтерметалідних сплавів TiAl і конструкційних сплавів на основі титану чи
нікелю.
Існуючі технології зварювання плавленням даних матеріалів не дозволяють отримати високоякісні зварні з’єднання через структурні перетворення в зоні термічного впливу, які призводять до
збільшення концентрації напружень і як наслідок до розтріскування матеріалу. Дифузійне зварювання є найбільш перспективним методом з’єднання даних пар сплавів. Метою цієї роботи було
вивчення особливостей формування з’єднань інтерметалідного сплаву TiAl зі сплавами на нікелевій і титановій основі при застосуванні наношаруватих прошарків у вигляді фольги товщиною 2025 мкм, отриманої методом електронно-променевого випаровування і осадження у вакуумі з парової фази. Об’єктом досліджень були сплави на основі інтерметаліду системи Al–Ti, сплаву титану ВТ8 і NiCr-сплаву — ЕІ437Б в поєднанні TiAl–ВТ8, TiAl–NiCr. В якості проміжних прошарків застосовували наношаруваті фольги на основі систем Al–i і Al–Ni. Прошарки системи Al–Ni
для зменшення дифузійної рухливості хрому і заліза з боку нікелевого сплаву у напрямку до TiAl
мали покриття з нікелю. Зварювання інтерметалідного сплаву TiAl зі сплавом ЕІ437Б проводили
при температурі 1050–1200°С, тиску 20 МПа, часу зварювання 20 хв., в вакуумі 1,33⋅10−3 Па.
При дифузійному зварюванні у вакуумі інтерметалідного сплаву TiAl зі сплавом титану BT8 зона з’єднання характеризується значним концентраційним ґрадієнтом в розподілі Ti і Al між TiAl і
BT8. Для усунення хімічної неоднорідності застосовували наношаруваті прошарки системи Al–Ti.
На колишній границі контакту фольги з TiAl спостерігається утворення дрібних рекристалізованих
зерен. З боку сплаву ВТ8 в напрямку прошарку відбувається проростання зерен з утворенням характерних для сплаву ВТ8 структур кошикового плетіння, що складається з α- і β-фаз. Розподіл Ti і Al
має плавний характер без різких перегинів концентрації. З боку сплаву TiAl в прошарок відбувається дифузія хрому і ніобію. Мікротвердість зони з’єднання близька до значень сплаву TiAl.
При дифузійному зварюванні TiAl з жароміцних сплавом ЕІ437Б без проміжних шарів в зоні
з’єднання спостерігаються ділянки розтріскування, а з боку нікелевого сплаву підвищення в кілька разів значень мікротвердості, що може бути результатом формування крихких інтерметалідних
фаз на основі системи Ni–Al–Ti і підвищення вмісту хрому в приповерхневих шарах вздовж стику.
Надалі при зварюванні застосовували наношаруваті фольги Ni–Al/Ni–Ni. Нікель має хорошу розчинність в титані, а його застосування в якості елементу фольги має сприяти зниженню схильності фольги до окислення, також шар нікелю виступає в ролі бар’єрного шару для дифузії хрому,
титану і заліза з нікелевого сплаву в напрямку до інтерметалідного сплаву. Використання фольги
Ni–Al/Ni–Ni забезпечує утворення бездефектних з’єднань. У стику сформувалися багатофазні
шари з монотонним характером розподілу легуючих елементів, що утворюються за рахунок реакційної дифузії компонентів. Наявність шарів нікелю з обох сторін фольги системи Al–Ni сприяє
зниженню небажаної дифузії легуючих елементів з зварювальних сплавів попереджаючи утворення інтерметалідних фаз з високою мікротвердістю, що дозволило знизити мікротвердість
більш ніж в два рази в порівнянні зі з’єднаннями, отриманими без проміжних прошарків.
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Секція 7
Біофункціональні наноматеріали,
наносистеми в біології та медицині
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Applications of cerium dioxide nanoparticles
in the treatment of chronic prostatitis
I.O. Belkina1, N.P. Smolenko1, E.Ye. Chistyakova1, O.B. Shcherbakov2, Ye.M. Korenyeva1,
N.O. Karpenko1
1

SI ‘V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the N.A.M.S. of Ukraine’, Kharkiv, Ukraine
2
Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, N.A.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
inna-bel@mail.ru

Prostatitis is one of the causes of infertility and is one of the pressing problems of today. Chemical compounds in the nanoparticle form have new chemical and physical properties and toxicity, which leads to
the prospects for their application. Cerium dioxide nanoparticles are largely prevent cell death and have
anti-inflammatory properties. The influence of cerium dioxide nanoparticles (NPs СеО2) on the reproductive function of male males with cryoinjury chronic prostatitis was studied. Male rats weighing 300–
350 g were modeled abacterial inflammation of the prostate by cryotrauma of the ventral part of the prostate using a Cryo Wartner device (by Omega Pharma International, Belgium). Nanoparticles CeO2 (size
2×7 nm at a dose 0,1 mole/l) in an volume of 0.5 ml per animal (group ChP + NPs CeO2) and a reference
preparation (0.5% Prostatilen, in a volume of 0.4 ml per animal) (group ChP + prostatilen) were injected
into the upper rectum with a special catheter from 15th day after surgery for 2 weeks. As control were used
intact animals and males with model of chronic prostatitis. Leukocytosis was determined in dynamics.
The condition of spermatogenesis, the mass of the pituitary gland and genital organs were studied. The
histological structure of the prostate was studied and its morphometric measurements were performed.
Chronic prostatitis in male rats affected the condition of the seminal vesicles, the absolute weight
of which increased by almost 25% (p < 0.05, versus 100% in the control) by increasing the mass of
secretion The amount of leukocytes at males of all groups gradually increased almost twice in the 14th
day after the modeling of the chronic prostatitis, and then gradually decreased, but the control values
were achieved only in blood of animals of the group ChP + prostatilen.
The sperm concentration decreased by 44%, the concentration of morphologically normal gametes
has decreased by 48%, the sperm motility decreased by half, the amount of pathological cells increased 2.8 times in group ChP-model compared with the control (p < 0.05). At morphometric analysis
of this group, there was a stretching of the finite parts of most prostatic glands, atrophy of the glandular epithelium, congestion and secretion, productive inflammatory reaction, coagulation of the stroma.
Correction of chronic prostatitis with nanoparticles CeO2 led to a decrease in the mass of organs to
control index. The concentration of sperm increased by 2.1 times, the concentration of morphologically normal gametes increased by 2.2 times, the amount of pathological cells decreased by 2.2 times in
group ChP + NPs CeO2 compared with the group ChP-model (p < 0,05). The parameters of the spermogram of group ChP + NP CeO2 were close to intact animals. The morphometry data showed that
nanoparticles CeO2 at the therapeutic introduction revealed a tendency to decrease the atrophic changes of the terminal organs of the prostatic glands, to a certain extent reduced the severity of the productive inflammatory reaction, manifestations of fibrosis of the stroma, indicating the restoration of the
function of prostate.
Thus, obtained results demonstrate the corrective impact of cerium dioxide nanoparticles on the effects of chronic prostatitis caused by cryoinjury. The application of nanoparticles leads to a reduction in
atrophic changes in the terminal parts of the prostate gland, decreasing manifestations of fibrosis and inflammatory reactions, restoration of the function of the prostate and the normalization of the spermogramm.
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Мейотичне дозрівання ооцитів
і життєздатність клітин пахових лімфатичних вузлів
за умов однократного введення декстранових кополімерів
В.О. Срібна1, Ю.І. Гарагуц2, О.Т. Блашків3, О.М. Калейнікова1, В.А.Чумаченко2,
Г.І. Грицко2, А.П. Науменко2, Н.В. Куцевол2
1
Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України, Київ, Україна
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
3
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2

Використання нанотехнологій для створення нових високоефективних нанокомпозитів біомедичного призначення стає одним з найбільш актуальних предметів дослідження сьогодення. Недавно показано, що кополімери з декстрановим ядром та прищепленими поліакриламідними ланцюгами (Д-ПАА, декстран-поліакриламід) є ефективними при фотодинамічній та хіміотерапії, що
надає впевненості у перспективності створення на їх основі наносистем-наноносіїв лікарських
препаратів. Тому актуальними стають дослідження з використанням тварин в яких буде з’ясовано
ефект введення полімерної матриці Д-ПАА на соматичні і гермінативні клітини ссавців.
Мета роботи — дослідити вплив однократного введення різних доз полімерної матриці ДПАА на соматичні і гермінативні клітини ссавців, а саме на ооцити (кількість в яєчнику і мейотичне дозрівання) і клітини пахових лімфатичних вузлів (показники їх життєздатності) у мишей.
«Незаряджені» зіркоподібні полімерні матриці Д70-ПАА20 (декстран-поліакриламід) складаються з декстранового ядра і прищеплених поліакриламідних ланцюгів. «Заряджені» зіркоподібні полімерні матриці Д70-ПАА20(ПЕ) (декстран-поліакриламід (поліелектроліт)) складаються з декстранового ядра і прищеплених частково гідролізованих поліакриламідних ланцюгів. Саме лужний гідроліз змінює частину амідних груп на гідроксильні, що і зумовлює негативний заряд макромолекули. Гідродинамічні розміри макромолекул 70–80 нм.
Досліди проведені з використанням статевозрілих самиць білих лабораторних мишей
Albino (масою 20–22 г). Тварин було розділено на такі групи: I — Контроль (N = 5); ІІ — Д70ПАА20 в дозі 0,39 мг/кг (N = 5); ІІІ — Д70-ПАА20 в дозі 3,90 мг/кг (N = 5); IV – Д70ПАА20(ПЕ) в дозі 0,39 мг/кг (N = 5); V — Д70-ПАА20(ПЕ) в дозі 3,90 мг/кг (N = 5); N — кількість тварин у групі. Забір експериментального матеріалу (яєчники і пахові лімфатичні вузи)
здійснювали під ефірним наркозом на наступний день після введення. За умов введення 3,90
мг/кг D70-PAA20 встановлено зменшення частки живих і збільшення загиблих шляхами апоптозу та некрозу клітин лімфатичних вузлів у порівнянні, відповідно, з величинами за умов введення 0,39 мг/кг D70-PAA20. За умов введення 3,90 мг/кг D70-PAA20(PE) встановлено зменшення частки живих і збільшення загиблих шляхами апоптозу клітин лімфатичних вузлів у
порівнянні, відповідно, з величинами за умов введення 0,39 мг/кг D70-PAA20(PE). За умов введення 3,90 мг/кг D-PAA(PE) встановлено зменшення кількість ооцитів, які виділяли з одного
яєчника у порівнянні з такою величиною величинами за умов введення 3,90 мг/кг D-PAA. Не
встановлено вірогідних змін у мейотичному дозріванні ооцитів in vitro за умов введення D-PAA
(0,39 мг/кг і 3,90 мг/кг), а також D-PAA(РЕ) (0,39 мг/кг і 3,90 мг/кг).
Отримано нові дані й здійснена оцінка впливу полімерів Д-ПАА на соматичні і гермінативні клітини у ссавців, що раніше не було досліджено.
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Калікс[4]арени С-107 та C-90 впливають на рідинно-кристалічний стан
плазматичної мембрани гладеньком’язових клітин
Т.О. Векліч1, О.А. Шкрабак1, Р.В. Родік2, В.І. Кальченко2, С.О. Костерін1
1

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, Київ, Україна
2
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У попередніх дослідах, ми показали, що калікс[4]арен С-90 ефективно пригнічує Са2+, Mg2+АТРазну активність (І0,5 = 21 мкМ) і практично не впливає на ензиматичні активності Na+, K+АТРази і «базальної» Mg2+-АТРази плазматичної мембрани міоцитів матки. Проте механізм його
дії є нез’ясованим. Так само невідомим механізмом відбувається інгібування Na+, K+-АТРазної
активності плазматичної мембрани калікс[4]ареном С-107. При цьому його вплив є високоефективним (І0,5 = 54 нМ) та селективним відносно інших АТРаз плазматичної мембрани. Оскільки як
Са2+, Mg2+-АТРаза, так і Na+, K+-АТРаза є інтеґральними білками плазматичної мембрани, не виключено, що калікс[4]арени здатні впливати на вказані ензими опосередковано через ліпідне оточення. Саме тому метою роботи було дослідити мембранотропний вплив калікс[4]аренів С-90 та
С-107. Для цього ми використали флуоресцентний зонд 1,8-AНС. Відомо, що його флуоресценція
суттєво збільшується при взаємодії з мембранами та залежить від полярності мембранного мікрооточення та поверхневого заряду мембран.
Для того, щоб охарактеризувати взаємодію AНС з мембранами та вплив калікс[4]аренів на
дану взаємодію ми визначали спектри флуоресценції за різних концентрацій AНС та розраховували характеристичні параметри із використанням лінеарізованих графіків Cкетчарда, а саме уявну константу дисоціації Кd, що демонструє спорідненість зонду до мембран, та максимальну флуоресценцію Fmax, що вказує на квантовий вихід зонду. Калікс[4]арени були синтезовані і охарактеризовані із використанням методів ЯМР та інфрачервоної спектроскопії. Експерименти були
виконані на фракції ПМ міоцитів міометрія.
Отримані значення уявної константи дисоціації (Kd = 54–67 мкМ) зонду до мембрани за
присутності та відсутності калікс[4]арену С-107 вказують на несуттєві зміни спорідненості
мембран до AНС та відповідно незначний перерозподіл зонду між мембраною та водним оточенням. Натомість максимальний рівень флуоресценції зонду Fmax знижується за присутності
калікс[4]арену С-107 у 1,5 разів. Зазначені зміни вказують на зниження квантового виходу зонду, що може бути зумовлено перебудовою мембранної рідинно-кристалічної структури та/або
поверхневого заряду під дією каліксарену С-107. Вплив калікс[4]арену С-90 є подібним до
впливу калікс[4]арену С-107. При цьому зміни уявної константи дисоціації Kd відсутні, а максимальна флуоресценція зонду знижуються також у 1,5 рази під впливом калікс[4]арену С-90.
Тому для пояснення такого ефекту також можна вказати аналогічні припущення змін ліпідного
мікрооточення після взаємодії з калікс[4]ареном С-90.
Таким чином, отримані результати вказують на зміни як рідинно-кристалічного стану мембран, так і їх поверхневого заряду під впливом калікс[4]аренів С-107 та С-90, що в свою чергу,
може опосередковано впливати на Na+, K+-АТРазну та Са2+, Mg2+-АТРазну активність відповідно. Крім того, отримані результати чітко демонструють, що калікс[4]арени С-107 та С-90 здатні
вбудовуватися в мембрани і, вірогідно, що саме така зв’язана з мембраною форма калікс[4]аренів інгібує відповідні ензими через взаємодію з їх трансмембранними доменами. Дані
цієї роботи можуть бути корисними для розробки, на основі калікс[4]аренів C-107 та С-90, ефективних інгібіторів Nа+, К+-АТР-ази та Са2+, Mg2+-АТРази відповідно, що є перспективними
також для створення фармакологічних препаратів на їх основі, здатних модулювати активність
зазначених ензимів та відповідних фізіологічних функцій за патологічних станів.
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Дослідження ефективності і безпеки застосування
наночастинок золота при термічних опіках
Н.О. Волкова, О.В. Павлович, А.М. Гольцев
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, Харків, Україна
volkovana781@gmail.com

Інноваційним напрямом розвитку медичних нанотехнологій є залучення наночастинок металів
для стимуляції реґенеративно-репаративних процесів. Відновлення ушкоджень шкіри є актуальним та має життєво важливе значення для запобігання інфекції та зменшення побічних ефектів під час лікування. Наночастинки металів, таких як золото, при взаємодії з клітинами здатні
впливати на ферментативну активність, проявляти антиоксидантні та антимікробні властивості.
Їх застосування може значно поліпшити терапію, і хоча потенціал є значним, все ще існує багато проблем, які необхідно вирішити, перш ніж прийняти їх до клінічного застосування. Метою
дослідження буде вивчення ефективності і безпеки використання наночастинок золота з метилцелюлозним ґелем для лікування експериментальних опіків.
Наночастинки золота (AuNPs) були синтезовані за допомогою цитратного методу. Середній
розмір становив 15 нм. Моделювання та терапію опіків ІІІ ступеня проводили на білих безпорідних щурах. Площа опіку складала 5,4 см2. На наступний день після травми тварини були розділені на групи: контроль без терапії; група 1 — тварини з нанесенням на опік метилцелюлозного ґелю (MҐ); група 2 — тварини з нанесенням на опік MҐ з AuNPs (6 мкг / мл). Тварин вилучали з експерименту на 21 день після терапії. Для гістологічних та імунофлюоресцентних досліджень проводили забір ділянок шкіри опікової поверхні. Оцінку вмісту віментину, кератину,
білку р-63, колаґенів І та ІІІ типів проводили на кріостатних зрізах шкіри (7мкм) з використанням відповідних моноклональних антитіл згідно інструкції фірми виробника.
Аналіз даних планометричного дослідження свідчив, що у тварин контрольної групи зменшення площі опіку було повільним у порівнянні з дослідними групами та повного ранозагоєння
на 21 добу не спостерігалося. Мікроскопічне дослідження зразків шкіри в контролі показало
ознаки гнійної рани. В центральній частині рани спостерігалася інтенсивна інфільтрація лімфоцитів, яка стримувала утворення грануляційної тканини. Площа ділянок позитивно забарвлених
до віментину, кератину та р-63 становила 4,62± 1,21%; 6,95±1,73% та 1,05±0,63% відповідно.
Коефіцієнт колаґенів типу I/III типу становив 1,0. Гістологічне дослідження шкіри тварин після
застосування МҐ показало зменшення площі та глибини опіків порівняно з контролем. Сформована грануляційна тканина була помірно інфільтрована лімфоцитами. Площа ділянок позитивно забарвлених до віментину, кератину та р-63 становила 8,32 ± 1,71%; 11,52±1,35% та
0,67±0,12% відповідно. Співвідношення колаґенів I/III типу становило 1,5. Мікроскопічне дослідження ран після застосуванням MҐ з AuNPs показало часткову епітелізацію опіків. Новоутворена сполучна тканина була пронизана мікросудинами, що дуже важливо для загоєння ран
завдяки активізації обмінних процесів. Площа ділянок позитивно забарвлених до віментину,
кератину та р-63 становила 14,42 ± 1,88%, 18,37±1,55% та 0,45±0,11% відповідно. Коефіцієнт
колагену типу I/III становив 1,8. Слід зазначити, що у випадку застосування МҐ з AuNPs, площа
рани була значно меншою, а швидкість загоєння значно перевищувала решту експериментальних груп.
Таким чином, нанесення на опікову рану МҐ з AuNPs сприяло активізації регенеративних
процесів в опікових ранах, що мало прояв у підвищенні швидкості зменшення площі опіку,
відновленні гістологічної структури шкіри, вмісту віментину, кератину, співвідношення колаґенів I та III типу та не впливало на рівень експресії білка р-63.
Роботу проведено за підтримки цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій» (КПКВК 6541230; договір № 92/19-Н).
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with organic shells
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Many pathologies of the living organisms are related to changes in their DNA molecules. It is known
that some types of leukemia can be associated with so called Philadelphia chromosome, which is a
result of the reciprocal translocation between human chromosomes 9 and 22. The translocation causes
formation of a hybrid bcr-abl gene and corresponding protein Bcr-Abl, which participates in the pathological process. To provide effective treatment, it is necessary to ensure comprehensive diagnostics.
For this purpose, sequence-specific hybridization between nucleic acids is widely used.
In this work, sequence-specific hybridization between analytes (oligonucleotides related to the
bcr-abl gene) and bionanostructured materials (based on semi-conductive nanocrystals (NC) and specific oligonucleotides) is proposed for detection of the bcr-ab gene fragments. The main purpose of
this work is to study the process of preparation of bionanostructured materials based on NC and specific oligonucleotides for detection of the bcr-abl gene fragments. Therefore, it was necessary to synthesize and characterize NC, to find appropriate conditions for the efficient immobilization of the oligonucleotide probe on the NC surface, to construct a measurement device for registration of interactions between bionanostructured materials and their molecular targets, and to evaluate the selectivity
of the bionanostructured sensor response. We discussing the idea to use features of nanometer-scale
semiconductor single crystals growth for the fabrication of nanoelectronic, nanophotonic and piezotronic devices. Semiconductor facets, crystal edges, crystal tips are well predicted objects for nanosize
single crystal device fabrication in buttom-up approach.
CdS nanocrystals are very prospective nanoobjects for preparation of bionanostructured materials
due to crystalline anisotropy, photoconductive, ferroelectric and magnetic properties of material. In
our experiments NC are grown from gaze phase in the quasi-closed volume. Design feature of NC
growth setup gives us ability to stop the growth of NC and reevaporate it partially. Extended control of
NC growth from gaze phase give us ability to change morphology from amorphous or polycrystalline
nanowires to single crystal nanoobjects. Its diameter may be in the range of tens and hundreds of nanometers and length may be from hundreds nanometers to tens of microns.
Preparation of molecular organic- and bioshells on the surface of CdS nanocrystals demonstrated
with thiol terminated compounds. Measurements of kinetics for changes of CdS nanocrystals array
mass carried out with quartz crystal microbalance technique. Chemisorbed compound cystamine created molecular shell on the surface of CdS. Formation of bioshell by thiolated oligonucleothide P2 and
its hybridization with complementary oligonucleotide T2 was demonstrated.
One of prospective device, which utilizes these materials and technologies, is piezoresonance sensor with projective limit of detection in order of 10−16 g at resonance frequency 10 MHz approximately. Application of single nanocrystal technology may lead to development of biosensor, which consists
of coupling amplifier, microelectrodes and bionanostructured materials, based on semi-conductive
single crystal with the shell of specific organic molecules.
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Халкоонові кал
лікс[4]ареени — суп
прамолек
кулярні сполуки, яякі модул
люють
елеектронно-транспо
ортний лаанцюг міітохондріій гладен
нького м’’язу
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Пошук ефекторів, які
я здатні впливати
в
наа функціону
ування електтронно-траннспортного ланцюга
та рівен
нь поляризац
ції внутрішн
ньої мітохонндріальної мембрани,
м
є нагальним
м питанням біохімічб
ної мембранології та
т біоенергеетики. Халкоон-вмісні каалікс[4]арен
ни, макроцик
иклічні поліф
фенольні
сполуки
и, змінюютьь поляризаціію мітохонддріальної меембрани, за їх присутноості зростаєє концентрація іоонізованогоо Ca в матри
иксі органелл [1]. Одним
м з підходів щодо визнаачення ефек
ктивності
функціоонування еллектронно-тр
ранспортноого ланцюгаа є аналіз змін
з
флуореесценції адеенінових
нуклеоттидів (NAD
DH/FAD), а саме їх реедокс-стану
у [2], та DC
CF
(2′,7′–ди
ихлорофлуооресцеїн) — флуоресцеенції мітохо
ондрій, що відображаає утворенняя в них АФО
О (активнихх форм Окси
иґену).
Для встановлен
ння біохіміічних законномірностей
й впливу хаалкон-вміссних каліккс[4]аренів на функцціонування електронн
нотранспоортного лан
нцюга метою роботи було дослідити дію как
лікс[4]арренових споолук С-138, С-137, С-1 023 та С-10
011, які маю
ють
1, 2, 3 тта 4 халконоові залишки
и відповідноо по нижньо
ому вінцю как
лікс[4]арренової чаш
ші, на флуо
оресценцію ендогенних
х нуклеотид
дів
NADH тта FAD й ін
нтенсивністть продукуваання АФО в ізольованих
мітохон
ндріях гладен
нького м’яза матки.
Препарат мітоххондрій одер
ржували з м
міометрія щурів
щ
із засттосуванняям дифереенційного центрифуґґування. Зміни
З
DC
CFфлуорессценції в ізоольованих мітохондріях
м
х вивчали із використаанM
ням проотокового цитометра
ц
COULTER
C
E
EPICS XLTM
(Beckman Coulter, СШ
ША), що обл
ладнаний
аргонови
им лазером (λзб = 488 нм
м, λфл = 515 nm). Реєстр
рацію флуор
ресценції нууклеотидів в мітохондріях зздійснювали
и на спектро
офлуориметтрі Quanta Master
M
40 РТ
ТІ (Канада).. Режим вим
мірювання: NAD
DH (λзб = 3500 нм, λфл = 450 нм), FAD
D (λзб = 450 нм,
н λфл = 533
3 нм).
Для досягненняя стану енер
ргізації мітоххондрій в сеередовище інкубації
і
внносили 5 мМ
М піруват
та 5 мМ
М сукцинат. Флуоресцен
нція NADH з часом зни
ижується заа присутностті субстратіів дихання. Вмісст FADН2 падає,
п
і, відп
повідно, збілльшується флуоресценц
ф
ція від FAD
D. Калікс[4]аарени С138, С-1137, С-1023 та С-1011 (в концентррації 10 мкМ) в залежності від кіількості хал
лконових
замісникків гальмую
ють окиснен
ння NADH та FADH2 в електронн
но-транспорртному ланц
цюзі. Калікс[4]аррени С-10233 та С-1011,, що мають 3 та 4 заміссники відпов
відно суттєвво збільшую
ють утвовідобрарення А
АФО в мітоххондріях. Гаальмування окиснення NADH та FADH
F
в
міт
тохондріях
2
жає моожливість модуляції їхньої еннергетики та, відпов
відно, фуннкціонуванн
ня Са2+транспоортувальнихх систем.
Отж
же, халкон-ввмісні каліксс[4]рени (С--138, С-137,, С-1023 та С-1011) з ріізною ефекттивністю
гальмую
ють окиснен
ння ендоген
нних нуклеоотидів в елеектронно-транспортном
му ланцюзі. Суттєве
посилен
ння генераціії АФО спосстерігаєтьсяя лише за діїї С-1023 та С-1011.
С
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но за рахунок коштів ббюджетної програми
п
«П
Підтримка ррозвитку пр
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Подвійні гідрофільні блок-кополімери
як носії протипухлинних препаратів
Л.Р. Куницька1, Т.Б. Желтоножська1, Р.С. Стойка2, М. Дестарак3, С. Мазьер3,
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Застосування полімерних наноконтейнерів міцелярного типу вважається одним із найбільш
перспективних шляхів здійснення цільової доставки токсичних та/або нерозчинних у воді лікарських препаратів у певні клітини живих організмів. Раніше нами було показано, що асиметричні диблок- та триблок-кополімери, що складаються з хімічно комплементарних (метокси)
поліетиленоксиду/поліакриламіду (ДБКMOПEO/ПАА та TБКПEO/ ПАА), а також частково гідролізованого похідного триблок-кополімеру (TБКПЕО/П(AA-co-AК)), у водних розчинах утворюють незвичайні міцелярні структури, здатні інкапсулювати токсичний протираковий препарат доксорубіцин (Докс) та посилювати його цитотоксичність порівняно з чистим Докс [1].
Пізніше дві серії аналогічних асиметричних блок-кополімерів, що мають у своєму складі
ланцюги поліакрилової кислоти постійної довжини та ланцюги поліакриламіду змінної довжини (ДБКПАК/ПАА та TБКПАК/ПАА), було синтезовано шляхом керованої радикальної полімеризації
за механізмом приєднання-фраґментації RAFT/MADIX з використанням ксантатів.
У даній роботі методами статичного світлорозсіювання, TEM, FTIR та UV-Vis спектроскопії вивчаються процеси міцелоутворення ДБКПAК/ПАА та ТБКПAК/ПАА у водних розчинах, морфологія утворених міцел та їх здатність до інкапсуляції Докс. Для кожної серії одержаних блоккополімерів спостерігається рівномірне зростання величини критичної концентрації міцелоутворення (ККМ) та вільної енергії міцелоутворення Ґіббса (−∆G), а отже, і стабільності міцел,
при збільшенні довжини ПАА блоків, що утворюють міцелярну корону.
Виявлено існування двох морфологічних форм полімолекулярних міцел, обумовлених різними
механізмами їх утворення. Перша форма, що близька до сферичної, виникає завдяки утворенню
внутрішньомолекулярних полікомплексів (ІнтраПК) в межах окремих макромолекул кополімерів з
їх подальшим самозбиранням в міцели. Друга форма, «голкоподібна», є результатом міжмолекулярних взаємодій блоків ПАК та ПАА, що належать різним макромолекулам кополімеру.
Встановлено залежність ступеня інкапсуляції Докс від рН розчину та довжини ПАА-блока,
який відповідає за утворення міцелярної корони. Так, збільшення довжини блока ПАА значною
мірою зменшує здатність міцел ДБКПAК/ПАА та ТБКПAК/ПАА до інкапсуляції Докс, а зменшення рН
розчину посилює взаємодію блоків ПАК і ПАА, викликає сильну стабілізацію міцелярних структур і також призводить до зниження ступеня інкапсуляції протипухлинного препарату міцелами
блок-кополімерів. Показано, що in situ метод інкапсуляції забезпечує більш ефективне
зв’язування Докс, ніж ex situ, тому він може вважатися більш перспективним для таких міцелярних композицій.
Результати біологічних випробувань міцелярних композицій ДБКПAК/ПАА та ТБКПAК/ПАА з
Докс, проведених in vitro з використанням клітин Т-лейкемії людини, свідчать про їх високу
цитотоксичність. Таким чином, для одержаних блок-кополімерів відкривається реальна перспектива щодо їх можливого застосування в терапії раку.
1.

L.R. Kunitskaya, T.B. Zheltonozhskaya, R.S. Stoika, and D.O. Klymchuk, French-Ukrainian J. Chem., 5:
103 (2017).
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Antibiottic is an esseential method
d for the treaatment of baacterial infecttions. In certtain cases, antibiotics
are not eeffective because of the distribution
d
pproblems cau
used by physsiological barrriers in the body [1].
Also bigg problem off antibiotic therapy
t
conssist of bacterria’s resistance to almostt all antibiottic due to
their freqquent using.
At tthe same tim
me such en
nvironmentallly
friendly material as hydroxyapaatite (HA) hhas
gained iimportance recently as an excelleent
adsorbennt for various additions. Besides HA is
a major inorganic coomponent of the bones annd
teeth of vvertebrates. Due to its sp
pecial structuural featurres as well as good biocompatibiliity
and adsoorption propeerties, HA haas been exteensively uused in the repair
r
of bon
ne tissues annd
drug delivery in tissuues engineeriing [2].
Cefootrin is a β-laactam broad spectrum anntibiotic (IV
V generationn). The main
n substance of
such druug is cefepim.. As a supporrting substannce
L-argininn was used. In
I this work an
a antibiotic of
dsorption activ
vity of studiedd powder biom
material.
Fig. Ad
‘Venus R
Remedies Liimited’/ ‘An
nanta Medicaare
Ltd.’ (Inndia/Great Brritain) was ussed. Mass of aall
powder ssamples was chosen 0.2 g.
g Method of adsorption of
o cefotrin con
nsist of a few
w stages: mixing of 0.2
g BHA w
with solution of cefotrin and
a 0.9% soddium saline (‘‘Arterium, Ukraine’)
U
withh subsequentt centrifugation duuring 10 minn. The antibio
otic concentraation was dettermined usin
ng photoelecctrocalorimettric method by ‘FEC-56M’ deevice and caliibration scheedule of opticcal dense ceffotrin solution
ons depending
g on their
concentrration. Adsorrption activity
y in referencee to cefotrin was
w determin
ned using form
mula (1):

X = 0.005

( C1 − C2 K ) ,
m

(1)

where C1—mass conncentration of
o starting sollution of anttibiotic, mg/l; C2—mass cconcentration of antibiotic soolution after interaction
i
with
w materiall, mg/l; K—ccoefficient off solution dillution which
h was taken for annalysis; m—
—mass of the sample, g; 00.005—volum
me of antibio
otic solutionn which was taken for
research, ml [3]. All results preseented on the Fig.
As a result of thhe studying, for the sampples of BHA
A (m = 0.2 g)) the higher aadsorption activity
a
at
solution of cefotrin with
w concenttration 22.5 m
mg/l. It’s app
proximately 0.073 mg/g.. Slightly sm
maller value of adsorption actiivity at a con
ncentration oof cefotrin off 30 mg/l–0.0
053 mg/g. Thhis may be due
d to the
presencee of an aminoo acid (L-arg
ginin) which modifies thee surface of BHA.
B
1.
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Реґулювання умов біогенного формування
нанорозмірного срібла клітинами лактобактерій
за допомогою слабкого імпульсного електричного поля
та поверхнево-активних речовин
В.І. Подольська1, О.Ю. Войтенко1, Н.І. Грищенко1, В.М. Єрмаков2, Л.М. Якубенко1
1

Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України, Київ, Україна
Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, Київ, Україна
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Здатність деяких лактобактерій до біогенного синтезу нанорозмірного срібла (біоНЧAg) дозволяє одержувати біокомпозитні матеріали з підвищеними антибактеріальними і фунгіцидними
властивостями порівняно з хімічно синтезованими [1]. Дана робота спрямована на удосконалення умов біогенного синтезу НЧ срібла клітинами Lactobacillus plantarum шляхом попередньої обробки клітин слабким імпульсним електричним полем та додавання при синтезі катіонної поверхнево-активної речовини (ПАР).
Обробку клітин імпульсним електричним полем (ІЕП) проводили в експериментальній
установці, описаній в роботі [2]. Обробці піддавалися клітини з додаванням і без аміачного
комплексу срібла. Вимірювалися гідрофільно-гідрофобні властивості оброблених і необроблених ІЕП клітин. Дослідження клітин з біоНЧAg проводились із застосуванням методу спектроскопії в ультрафіолетовій і видимій областях (спектри поглинання), а також методом ТЕМ.
Проведені дослідження виявили, що при обробці лактобактерій ІЕП з параметрами, які
сприяють гідрофобізації поверхні, в умовах біогенного осадження НЧ срібла формуються частинки меншого розміру, вони менше агреговані і рухливі. Гідрофілізація клітин сприяє формуванню крупніших структур, які складаються з полісахариду/поліпептиду і НЧAg. Обробка слабким імпульсним електричним полем з амплітудою напруги 20 В і частотою 200–500 Гц, як
процедура попередньої обробки при біогенному формуванні НЧAg, сприяє формуванню стабілізованих в клітинній стінці частинок з вузьким розподілом за розміром в діапазоні 4–6 нм.
Аналізуючи одержані дані можна зауважити, що вплив, який справляє імпульсне електричне
поле на формування біоНЧAg, є набагато складнішим, ніж вплив на власне гідрофобність чи
поверхневий заряд клітин. Імпульсне електричне поле впливає на активність складного ферментного комплексу лактобактерій, який забезпечує адаптацію клітин до зовнішнього середовища. Вказані аспекти потребують подальшого дослідження.
Додавання в процесі синтезу до розчину прекурсору катіонної ПАР впливає на структурні і
розмірні характеристики біоНЧAg, яке формується в клітинах лактобактерій L.plantarum. Починаючи з концентрацій, більших за критичну концентрацію міцелоутворення (ККМ), присутність етонію приводить до формування двох фракцій частинок: стабілізованих субколоїдних,
що відповідає полосі поглинання при 380 нм, а також агрегатів частинок, яким відповідає плече
при 440 нм. Характер спектральних залежностей, дані електронної мікроскопії та спостереження за фізико-хімічним станом одержуваних суспензій біонанокомпозитів у присутності ПАР
дозволяють зробити висновок, що етоній активно взаємодіє з клітинами лактобактерій. При
визначенні бактерицидних властивостей нанобіокомпозитних матеріалів показано, що важливішим є вміст біоНЧAg, ніж структурні особливості біогенного наносрібла. Сумісне використання біонанокомпозиту і етонію при концентраціях близьких до ККМ дозволяє підвищити
активність першого препарату по відношенню до грам(+) бактерій і одночасно на порядок зменшити (з 1,0% до 0,1%) звичайну терапевтичну дозу етонію.
1.
2.
3.

L. Sintubin, W. Verstraete, N. Boon, Biotechnology and Bioengineering., 109, No. 10: 2422 (2012).
V.I. Podolska, V.N. Ermakov, L.N. Yakubenko et al., Food Biophysics. 4, No. 4: 281 (2009).
В.І. Подольська, О.Ю. Войтенко, З.Р. Ульберг та ін., Хімія, фізика та технологія поверхні, 8, №2: 143 (2017).
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Наносистеми на основі псевдополіамінокислот поліестерного типу
для біології та медицини
Н.В. Фігурка1, В.Я. Самарик1, С.М. Варваренко1, І.Т. Тарнавчик2, А.В. Стасюк1
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2

В хімії полімерів на даному етапі приділяється значна увага до створення полімерних матеріалів медичного та біомедичного призначення. Полімери цієї групи повинні задовольняти ряд
вимог. В будь якому випадку вони не повинні бути токсичними, крім того, не токсичними повинні бути продукти їх взаємодії з
O
організмом. Якщо до полімерного
CH2 CH3
k
HN
матеріалу медичного призначення
CH3
висовується вимога біодеґрадабельO CH2 CH
O CH2 CH2 O
ності, тоді повинні бути повністю
O
q
nO
PEG-n
PPG-q
зрозумілими шляхи виведення з орGluA-k
ганізму продуктів їх біодеґрадації. Рис. Загальна структурна формула кополіестеру ко-Glu(Alk)Окреме місце серед полімерів меди- ко-PEG-ко-PPG.
чного призначення займають полімерні системи доставки в клітину біологічно активних речовин, мікронутрієнів або лікувальних
препаратів. Такі полімери, крім решти властивостей, повинні володіти здатністю до формування в водних або фізіологічних рідинах аґреґатностабільних нано- або мікророзмірних частинок.
Розроблена методика одержання поліестерів ко-GluA-ко-PEG-ко-DPG шляхом незворотної поліконденсації N-ацилглутамінової кислоти (GluA) з поліолами поліоксиетиленового (PEG) та
поліокспропіленового (PPG) рядів незворотною по конденсацією за реакцією Стегліха (рис.).
Проведені дослідження показали, що отримані полімери повністю відповідають вимогам до
полімерів медичного та біомедичного призначення. Змінюючи молекулярну масу алкільного
залишку (k) в глютаміновій кислоті та молекулярну масу фрагментів PEG або PPG можна в широкому діапазоні змінювати колоїдно-хімічні властивості отриманих полімерів та надавати їм
властивість до формування в водних та фізіологічних розчинах самостабілізовані водні дисперсії нанометрового розміру.
Результати дослідження методами динамічного світлорозсіювання, ТЕМ, мало кутового
нейтронного розсіювання , а також дослідження поверхнево-активних властивостей в залежності від складу кополіестерів та їх концентрації в водних середовищах показали, що частинки
дисперсної фази, в залежності від умов, приймають паличкоподібну форму або знаходяться у
вигляді паралелепіпедів і мають складну морфологію. Зокрема, показано, що ядро частинок
формують алкільні фраґменти GluA, яке оточене оболонкою гідратованих фрагментів PЕG.
Ланцюги PPG разом з естерними групами GluА формують проміжний шар з проміжним значенням ГЛБ.
Завдяки перерозподілу гідрофільних та оліофільних зон в структурі частинок, водні дисперсії володіють значною здатністю до солюбілізації нерозчинних або погано розчинних в воді
біологічно активних препаратів. Показано, що солюбілізовані в частинках біологічно-активні
препарати здатні вивільнятись з частинок після проникнення останніх в живі клітини.
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Розробка методики нанесення титанових покриттів
на елементи вузла тертя ендопротезів суглобів
В.О. Столбовий, І.В. Сердюк, А.В. Доломанов, Д.В. Ковтеба
ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, Харків, Україна
stolbovoy@kipt.kharkov.ua

Лікування хворих з різними захворюваннями і посттравматичними ушкодженнями суглобів в
даний час є однією з найбільш значущих медико-біологічних проблем. Ендопротезування кульшового суглоба є найпоширенішою ортопедичною операцією в світі. На сьогоднішній день в
Україні розроблено ряд матеріалів для виготовлення
компонентів вузла тертя ендопротезів суглобів, а саме:
штучно вирощений сапфір, хімічна чистота якого набагато вища інших матеріалів, що застосовуються для
цих цілей [1]. Для забезпечення гарної фіксації компонентів шарнірного вузла протеза кульшового суглоба
на вкладиш ацетабулярної чашки, виготовленої з штучно вирощеного сапфіра наноситься наноструктурне
титанове покриття. Для цього була застосована вакуумно-дугова технологія нанесення покриттів [2].
У зв’язку з тим, що сапфіровий імплантат є діелекРис. 1. Осцилограма технологічного про- триком, проводити очищення поверхні в вакуумі станцесу нанесення покриття.
дартним способом не представляється можливим. То-

Рис. 2. Фотографії поверхні сапфірового вкладиша з титановим покриттям при різному збільшенні.

му було проведено очищення і нагрівання поверхні сапфіра в газовій плазмі вакуумно-дугового
розряду на плаваючому потенціалі (рис. 1). Газова (арґонова) плазма вакуумно-дугового розряду створює на поверхнях, що знаходяться під плаваючим потенціалом позитивний наведений
потенціал 20–60 В і за рахунок бомбардування електронами відбувається нагрів і очищення
виробів. Після нагріву сапфірового вкладиша до температури 300°С наносилось титанове покриття завтовшки 50–70 мкм з максимальним вмістом крапельної фази. Краплі Ti з розмірами
від 10 нм до 10 мкм створюють дуже розвинену шорстку поверхню, яка забезпечує надійну
фіксацію (рис. 2).
Подібні матеріали забезпечують підвищену біосумісність імплантів з тканинами живого організму, що дозволяє зменшити терміни відновлення працездатності пацієнтів, і знизити ризики
можливих відторгнень.
1.
2.

О.А. Розенберг, С.В. Сохань, В.А. Залога, Д.В. Криворучко, И.М. Дегтярев, Вісник СумДУ. Серія
«Технічні науки», 4: 156 (2009).
A.А. Андреев, Л.П. Саблев, С.Н. Григорьев, Вакуумно-дуговые покрытия (Харьков: ННЦ ХФТИ:
2010).
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Structure and properties of biogenic hydroxyapatite/glass/chitosan composites
for bone tissue engineering
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The organic-inorganic composites have been of great interest due to their ability to combine the advantages of polymeric matrix with those of inorganic components and their better properties compared
with the pure components. Hydroxyapatite/glass materials are widely used as scaffolds for bone tissue
engineering due to its excellent biocompatibility and osteoconductive properties. Chitosan is a unique
polysaccharide based biopolymer that shares a number of chemical and structural similarities with
collagen. That is why hydroxyapatite/glass/chitosan composites have become a research purposes as
materials for medical applications.
In the present work biogenic hydroxyapatite/glass/chitosan composites with interconnected highly
porous structure have been prepared by foam replication method at 950°C followed by coating of chitosan dissolved in 1% acetic acid solution and drying at 50°С. In the present work the following starting materials were used for samples preparation: nanostructured biogenic hydroxyapatite obtained by
calcination of cattle bones at 900°С, SiO2–B2O3–Na2O, SiO2–CaO–Na2O and SiO2–CaO–Na2O with
fluorine addition glasses prepared at 1150°C by melting of glass-forming component, foamed polyurethane matrix (ST 3542, Interfoam) and commercial Chitosan-50 powder ((C6H11NO4)n, M = 500.000,
Wako Pure Chemical Industries Ltd.).
The phase composition of hydroxyapatite/glass/chitosan composites was controlled by XRD analysis (X’Pert PRO (PANalytical) diffractometer equipped with a copper anode (λ = 1.54 Å)), IR spectroscopy (Fourier-spectrometer FCM 1202 (Infraspectr) in the frequency range 4000–400 сm−1) using
KBr pellets and energy-dispersive X-ray fluorescent element analysis (Expert 3L (INAM)).
The structure of the samples was examined using scanning electron microscopy (SEM) by Zeiss
Ultra Plus (Carl Zeiss Meditec AG, Germany) microscope.
The total porosity of the samples was calculated using the skeleton density values measured by helium pycnometer AccuPyc II 1340 (Micromeritics) at room temperature according to ISO 12154:2014
and apparent density calculated based on geometric dimensions and mass of the samples. Open porosity measurement was performed in ethanol using the Archimedes principle.
Compression strength was determined with the aid of a multipurpose machine Ceram Test System
(Ukraine) with loading rate 0.02 mm/min.
In vitro experiments of highly-porous samples, in particular dissolution rate in saline (0.9% NaCl
water solution), was evaluated at a solid/liquid ratio of 1:50 after 2 days soaking in a thermostat at
36.5 ± 0.5°C followed by determination of mass loss on an analytic balance ‘OHAUS Pioneer
PA214C’ (OHAUS Corporation, China).
It was established that chitosan coating does not effect on the phase composition of composites,
but type of glass significant influences on the phase composition of prepared samples. All composite
samples are characterized by a permeable porous structure. It was established the significant influence
of chitosan coating on the structure and properties of hydroxyapatite/glass/chitosan composites. Prepared materials could be promising for cell loading, drug delivery and bone tissue engineering.
The publication contains the results of studies conducted by Grant for monthly visits of Ukrainian
scientists to Poland according to the Protocol to the Agreement on Scientific Cooperation between the
National Academy of Sciences of Ukraine and the Polish Academy of Sciences.
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A century of Michaelis–Menten kinetics:
what’s new in the theory of enzymatic/nanocatalysis
L.N. Christophorov
M.M. Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, N.A.S. Ukraine, Kyiv, Ukraine
lchrist@bitp.kiev.ua

The Michaelis–Menten (MM) scheme serves as a basis for enzymatic kinetics rather long since [1].
Early attempts to search for internal mechanisms of regulation of enzyme activity, rooted in the conformational lability, and for corresponding deviations from the classical kinetics were practically ignored for a prolonged period. Since the beginning of 2000s’, however, the situation has been changing
dramatically [2], and nowadays there is no lack of theoretical papers devoted to various MM-like
schemes. This is mainly conditioned by implementation of the single-molecule (SM) methods into
enzymology, and also by similarities to heterogeneous catalysis with its direct analogue to the MM
scheme called Langmuir–Hinshelwood’s model [3].
Undoubtedly, this activity will be only intensified. That is why it is expedient to try assessing the
interim achievements on this way in order to outline its further direction more thoroughly, as well as to
avoid unnecessary deflections and over-complications.
This talk is an attempt of a step in this direction. In it, I confine myself to the most basic example—precisely, to reactions of monomeric enzymes with the only binding one-substrate site. In this
generic case, it is especially clear which new possibilities arise due to conformational fluctuations of
the enzyme, how transparent is their physical nature, how complex should be their (theoretical) analysis, and eventually, how new are the results of the latter. I elucidate the difference in the methods of
calculation of the reaction velocity in the ensemble and SM versions—the point that often lacks for
proper attention. Then I define and analyze the minimal MM-like schemes which bear all the characteristic regulation phenomena (non-monotonic dependence of the velocity on the rate of substrate release, cooperativity, and substrate inhibition) caused by the presence of conformational channels, and
point out the simplest, as distinct from frequently used, algorithm of calculating this velocity.
Finally, a new theoretical approach, based on our previously proposed concept of molecular selforganization, to the enzyme functioning along the lines of nonequilibrium phase transitions is outlined
[4].
1.
2.
3.
4.

L. Michaelis and M.L. Menten, Biochem. Zeitschrift, 49: 333 (1913).
A. Cornish-Bowden, Perspective in Science, 4: 3 (2015).
R. Ye, X. Mao, X. Sun, and P. Chen, ACS Catal., 9: 1985 (2019).
L.N. Christophorov, AIP Advances, 8: 125326 (2018).
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Moonte Carloo simulatiion sedim
mentation of colloid
dal suspen
nsions of rods
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Gravitatiional or centtrifugal techn
niques are wiidely used in practice for the separatioon of suspend
ded nanoparticless, industrial filtration,
fi
production of coolloidal phasses, and the preparation
p
oof electrically
y conductive and transparent films
fi
filled by
y nanoparticlles. The electrically cond
ductive and trransparent fillms are of
particulaar interest in the
t productio
on of electroddes for superrcapacitors, th
hin-film trannsistors, and fuel
f cells.
Impact oof particles annisotropy, theeir polydispeersity and aging effects off electrical con
onductivity an
nd optical
tran
nsparency of films
f
attractss great attentiion [1–6].
In this worrk, the sedim
mentation of
o a twodim
mensional suspension conttaining rods was
w studied by means off Monte Carrlo (MC) sim
mulations.
An off-lattice model
m
with ccontinuous positional
p
and
d orientationaal degrees off freedom waas considered
d. The initiaal state beforre sedimentaation was
prod
duced using a model of rrandom sequential adsorp
ption. During
g the sedimeentation, the rods underg
go translational and rotaational Brow
wnian moFig. Sediimentation paatterns at diffferent sedimeentation tion
ns.
rates, u, ffor a fixed iniitial number density
d
of ρi = 3 and
Figure pressents exampples of the simulated
s
Browniann time, tB = 2⋅105.
sediimentation patterns. The MC simulatiions were
run at different initial
i
numbeer densities (the
( numbers of roods per unit area),
a
ρi, and sedimentatio
s
on rates, u. Fo
or sediment films,
fi
the spattial distributio
ons of the
rods, thee order param
meters, S, and
d the electricaal conductivitties along ho
orizontal and vertical directions (σx
and σy) w
were examineed. Different types of sediimentation-d
driven self-assembly and aanisotropy off the electrical connductivity wiith σx> σy weere revealed iinside the sed
diment films.
The degree of aniisotropy can be
b regulated bby changing the rate of sed
dimentation, u, and the iniitial number densiity of the rodds in suspension, ρi. Differrent steps werre observed, with
w the form
mation of non
nequilibrium porouus films durinng the initial stage followeed by equilib
bration and th
he formation oof compact highly
h
oriented film
ms over longeer sedimentattion time. Tw
wo zones of seedimentation
n rate were obbserved appro
oximately
correspoonding to the manifestatio
on of the seddimentation-d
diffusion equ
uilibrium statte (zone I, The
T Péclet
number, Pe < 1); the formation
f
of compact
c
sediiment films with
w high order parameter, S ≈ 1 (zone III, Pe > 1).
1.
2.
3.
4.
5.
6.

N.I. Lebovka, N. V Vygornitskiii et al., J. Mool. Liq. 272: 10
025 (2018).
N.I. Lebovka, Y.Y
Y. Tarasevich, N.V. Vygornnitskii, Phys. Rev.,
R
E97: 221
136 (2018).
N.I. Lebovka, Y.Y
Y. Tarasevich, N.V Vygorniitskii et al., Ph
hys. Rev., E98
8: 12104 (201 8).
N Lebovka, I.V Vodolazsskaya et al., Phys.
P
Rev., E98: 12105 (20118).
Y.Y.. Tarasevich, N.I.
Y.Y.. Tarasevich, I.
I V Vodolazsskaya, N.I. Lebbovka et al., J.
J Appl. Phys.,, 124: 1451066 (2018).
N.I. Lebovka, Y.Y
Y. Tarasevich, and N.V. Vyygornitskii, Ph
hys. Rev., E99: 52135 (20199).
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Біоколоїдні трансформації
пелоїдних (пелітових) залізоалюмосилікатних морських осадів
і катастрофічні явища
А.В. Панько1, І.Г. Ковзун1, В.А. Прокопенко1,2, О.М. Нікіпелова3, О.А. Циганович1,2,
В.О. Олійник1
1
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3
ДУ «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України», Одеса, Україна
gr.k.ibcc@ukr.net
2

Досліджено вплив колоїдно-біоколоїдних трансформацій залізоалюмосилікатів в морських осадах і їх вплив на реологічні властивості водних суспензій та дисперсій. Показано, що трансформації суспензій суттєво впливають на протікання катастрофічних явищ в осадах на схилах
морів і океанів. За допомогою законів фізико-хімічної геомеханіки (ФХГМ) розкриті причини і
механізми деформації дисперсій і осадів в умовах катастрофічних явищ [1].
Встановлено, що такі процеси і явища починаються при досягненні механічної напруги, що
відповідає початку пружно-пластичної деформації дисперсій і осадів. Під дією різних чинників
(гравітація, землетруси, цунамі тощо) пружна деформація на початку процесу в ламінарних
умовах переходить до ультрааномальної, а потім до гіпераномальної пластичної течії. При подальшому лавиноподібному зростанні механічних напруг відбувається відповідний перехід від
ламінарної до турбулентної течії через ділататну, реопексну і тиксотропну стадії до зсуву величезних мас осадів і ґрунтів з утворенням катастрофічних турбідітних потоків.
Вперше показано, що такі явища контролюються контактними наноструктурними взаємодіями [2, 3] в дисперсіях, викликаними не тільки колоїдними, нанохімічними і геомеханічними, а,
в першу чергу, біоколоїдними процесами, зумовленими бактеріальними і хімічними реакціями.
В останніх важливу роль відіграють залізоредукувальні і автотрофні бактерії, які виділяють до
3000 амфіфільних ПАР пептидного ряду. Такі ПАР приймають участь у дисперґації мінералів
осадів до нанорівня, згідно із законами ФХГМ, за рахунок пришвидшення деструкції залізоалюмосилікатів за механізмом автогідраційного дисперґування.
1.
2.
3.

A.E. Scheidegger, Physical aspects of natural catastrophes (Elsevier: 1975).
A.V. Panko, I.G. Kovzun, O.M. Nikipelova et al., Springer Proc. in Physics, 214: 215 (2018);
https://doi.org/10.1007/978-3-319-92567-7_13.
E.D. Shchukin, A.V. Pertsov, E.A. Amelina, and A.S. Zelenev, Colloid and Surface Chemistry (Elsevier:
2001).
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Наноселен, модифікований полісахаридами
та функціоналізований фолатом чи доксорубицином,
селективно інактивує клітини раку крові та простати
В.Р. Естрела-Льопис1, Н.М. Жолобак2, А.В. Чевичалова1, О.В. Пихова1
1
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2
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Перспективність дослідження наноселену та можливості його використання в терапії раку
пов’язана з тим що, на відміну від широко вживаного для такої мети нанозолота, селен є мікроелементом, який входить до складу організмів тварин. Відомо, що наноселен суттєво менш (у 7
крат) токсичний, ніж селеніт натрію і має, порівняно з ним, підвищений рівень стимуляції імунної
системи. З використанням колоїдних адсорбційних та електроповерхневих методів, ПЕМ та ССМ
мікроскопії, FTIR та UV-VIS спектроскопії, синтезовані наночастинок селену, модифіковані аніонними полісахаридами НЧSeПС, а також нанокомпозити НKSeПСF та НKSeDOXПС, додатково
функціоналізовані фолатом кальцію-F (для підвищення тарґетності НК) чи доксорубіцином-DOX
(для зменшення побічної токсичної дії DOX).
Показано, що наночастинки НЧSeПС та нанокомпозити на їх основі мають розміри в діапазоні
25–35 нм, вони аґреґативно стійкі у фізіологічному розчині та у плазмі крові. Останнє є необхідною умовою для внутрішньовенного введення та довготривалого зберігання. Встановлено, що
взаємодія наноселену з полісахаридами визначається їх карбоксильними та гідроксильними групами, які також визначають комплексоутворення з доксорубіцином через його аміногрупи. Вплив
створених форм наноселену на клітини раку крові (клітинні лейкозу ліній Jurkat та Namalwa; здорові аналоги — лімфоцити крові здорової людини) та клітини аденокарциноми простати (лінія
РС-3, їх здоровий аналог — PNT-2) вивчено на основі комплексу методів, що включають дослідження гетерокоаґуляції клітин з НЧ та НК на основі наноселену, кінетики цього процесу та відповідної кінетики цитотоксичного ефекту, а також біохімічних методів дослідження токсичності (
тести МТТ, з акридіном помаранчевим, кристалічним фіолетовим та трипановим синім).
Встановлено, що наноселен, який, на відміну від йонного селену, не є токсичним, при модифікації полісахаридами (НЧSeПС) набуває цитотоксичних властивостей стосовно ракових клітин
лейкемії (тест — із трипановим синім, 40 мкг Se/мл за годину контакту гине 50% лейкозних клітин ,
та лише 10% їх здорових аналогів), та аденокарциноми простати (тест із кристалічним фіолетовим
28 мкг Se/мл гине 45% клітин аденокарциноми простати т не гинуть (0%) здорові клітини простати).
Показано, що додавання у полісахаридну оболонку наноселену іонів фолату кальцію чи доксорубіцину підвищує токсичну дію отриманих нанокомпозитів селену. НЧSeПСF та
НЧSeПСDox відповідно на 20 та 30%. Також встановлено. що чистий доксорубіцин викликає
цитотоксичний ефект на лейкозні клітини Jurkat, рівний ефекту НЧSeПСDox при концентраціях такого Dox у 80–100 разів більшіх, ніж у такому нанокомпозиті.
Отримані в роботі результати доводять перспективність застосування створених полісахаридних форм наноселену для подальшого дослідження і використання стосовно онкологічних
захворювань в біонаномедицині.
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Моделирование адгезионного контакта шероховатых тел
И.К. Валеева, Б.А. Галанов
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Рассмотрены модели адгезионного контакта между упругими телами со стохастической шероховатостью поверхности. Шероховатость моделируется нелинейным слоем Винклера–Фусса,
который может противостоять сжимающим и растягивающим (в случае адгезии) контактным
напряжениям [1]. Механические свойства слоя определяются статистическими теориями адгезионного контакта между номинально плоскими шероховатыми поверхностями [2–4]. Контакт
твёрдых тел описывается в декартовой системе координат Ox1x2x3 нелинейными граничными
интегральными уравнениями с немонотонными операторами [5]

u (x) + λ  K (x, y ) p ( u (y ) ) dy + μβλ  L(x, y )t ( u (y ) ) dy = δ − f (x);
Ω

Ω

 p ( u (x) ) dx = P; μ t ( u(x) ) dx = T ;
Ω

Ω

x = ( x1 , x2 ), y = ( y1 , y2 ) ∈Ω,

(1)

где u(x), x ∈ Ω — единственная неизвестная функция, а δ — сближение тел. P и T — нормальная и
тангенциальная силы, приложенные к телам вдоль осей x3 и x1 соответственно; K(x, y) = |x− y|−1,
L(x, y) = K2(x, y)(x1 − y1); f — номинальный зазор между телом и условной границей x3 = 0 адгезионного взаимодействия до деформации; λ = (πE)−1; E* — приведённый модуль контактной пары [6]; β
— параметр Дундурса [6]; Ω — произвольная область плоскости x3 = 0, которая содержит номинальную область контакта S. Функции p(·) и t(·) зависят от микрогеометрических параметров шероховатости, распределения высот неровностей, упругих свойств твёрдых тел и удельной работы адгезии w. Величина τ = μt = μ(t + z) представляет собой межповерхностное сдвиговое напряжение,
где μ — коэффициент трения; p — номинальное контактное давление и z — удельная сила молекулярного притяжения между телами (перегрузка вследствие адгезии), которая зависит от p. Предполагается, что p > 0 соответствует сжатию, и p < 0 — растяжению. При μβ = 0 контакт нормальный.
Решения уравнений (1) определяют деформацию слоя Винклера–Фусса, номинальные контактные напряжения (нормальные и сдвиговые), силу адгезии, номинальную и фактическую
площадь контакта, а также силу трения и нелинейную её зависимость от нормальной силы сжатия или отрыва. Микрогеометрия неровностей, как и макрогеометрия тел существенно влияют
на адгезию. Модель контакта предсказывает межповерхностные номинальные сдвиговые
напряжения при отрицательном номинальном контактном давлении (при растягивающих нормальных контактных напряжениях). При положительном контактном давлении эта модель
предсказывает также существование адгезионной составляющей межповерхностных сдвиговых
напряжений.
Разработанная модель может быть использована для исследования задач адгезионного контакта шероховатых тел со сложной номинальной геометрией, в случаях многосвязных областей
контакта и множественного контакта тел. С её помощью могут быть предложены рекомендации
для формирования шероховатости (поверхностной микрогеометрии) заданной структуры, позволяя тем самым управлять адгезией посредством технологий поверхностной обработки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

B.A. Galanov, Int. J. Mech. Sci., 53: 968 (2011).
K.L. Johnson, The mechanics of the contact between deformable bodies (Delft: University Press: 1975), 26.
K.N.G. Fuller and D. Tabor, Proc R Soc London A, 345: 327 (1975).
D. Maugis, Contact, adhesion and rupture of elastic solids (Berlin: Springer–Verlag: 2000).
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F.M. Borodich and B.A. Galanov, Proc. R. Soc. A, 464: 2759 (2008).
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Non-Schmid behavior of dislocations in magnesium alloys
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Magnesium (Mg) and its alloys are perspective lightweight materials [1] that are widely used in biomedical [2] and energy storage applications [3, 4]. It crystallizes in hexagonal close packed (h.c.p.)
lattice and, similarly to other h.c.p. materials, its plastic deformation is characterized by the presence
of a variety of slip and twinning modes [5, 6]. The main dislocations responsible for the plastic deformation by slip have Burgers vectors 1 / 31120 and move predominantly by basal slip on the three
{0001} slip systems containing the Burgers vector. However, basal slip alone is not able to accommodate the deformation along the c direction of the h.c.p. lattice. This implies that 1120{10 10} prismatic
and 1123{1122} pyramidal systems may be activated together with deformation twinning. It is important to emphasize that both prismatic and pyramidal slip systems are difficult to activate at room
temperature. This leads to a significant activity of twinning and to a widespread belief that Mg is a
hard-to-deform material, which limits its applicability as a construction material. The ways to improve
the deformation characteristics of Mg include grain refinement [7, 8] and alloying with rare-earth elements [9]. Both procedures are expensive and their application potential is thus limited. Understanding
the slip processes controlling the thermally activated glide of dislocations in this material is thus an
important task that can lead to significant improvements of its ductility in the future.
We present results of computer simulations of dislocation slip in Mg. We demonstrate dependence
of critical resolve shear stresses on non-glide component of applied stress. The main contribution to
the non-Schmid behavior is produced by changes of dislocation core width in the glide plane.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

M.M. Avedesian and H. Baker, Magnesium and Magnesium Alloys (OH: ASM International: Materials
Park: 1999).
F. Witte, Acta Biomater., 6: 1680 (2010).
A.M. Jorge Jr., E. Prokofiev, G. Ferreira de Lima, E. Rauch, M. Veron, W.J. Botta, M. Kawasaki, and T.G.
Langdon, Int. J. of Hydrogen Energy, 38: 8306 (2013).
J. Cermak and L. Kral, Journal of Power Sources, 214: 208 (2012).
J.W. Christian and S. Mahajan, Prog. Mater. Sci., 39: 1 (1995).
A. Chapius and J.H. Driver, Acta Mater., 59: 1986 (2011).
S. Biswas, S.S. Dhinwal, and S. Suwas, Acta Materialia, 58: 3247 (2010).
P. Molnar, A. Jager, Phil. Mag., 93: 3612 (2013).
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V.F. Goorban’, S.O.. Firstov
I.M. Franntsevych Institutte for Problemss of Materials Science,
S
N.A.S. of
o Ukraine, Kyiiv, Ukraine
gorrban1944@ukrr.net

On the bbasis of the knnown relation
ns used in ann instrumenteed indentatio
on method thee equation iss obtained
analyticaally. It establishes direct relation
r
betweeen hardnesss НIT, reduced
d modulus Err and parametters of the
indentatiion diagram—
—displacemeent values hs and hc: НIT/Er = K(hs/hc) (1, 2); for thhe Berkovich
h indenter
K= 0.32206. This equuation is a fun
ndamental inddentation equ
uation, since it reflects reggularities of the
t indentation prrocess and im
mmediately establishes
e
a relation betw
ween materiaal strength prroperties (i.ee. stresses
and straiins) in complletely elasticc (Er) and elaastic-plastic (Н
( IT) deformation regionss and indentaation diagram parrameters. Thee equation is calibration ddependence of
o instrumented indentatioon method.
On tthe basis of this
t equation
n the new meethodology of
o processing
g and the anaalysis of resu
ults of an
instrumeented indentaation of mod
dern materialls with various types of atomic
a
bondiing and the structural
s
states, poossessing sppecial propertties (nanomaaterials, amo
orphous, grad
dient, semi-ccrystals, film
ms, etc.) is
developeed. It allows not only ch
haracteristics of elasticity
y, strength an
nd deformatiion of materials to be
calculateed, but also their structu
ural state to bbe identified
d. The metho
odology is eexpress and effective.
Indentatiion constantss, which refllect availabillity of a basic possibility of existencee of limit num
mbers for
indentatiion depth annd hardness of
o materials, are establish
hed. Experim
mental confirrmation of methodolm
ogy wass obtained att an indentaation on seveeral hundred
d materials ≥ 100 nm ≤ 100 nm. Fig
gure 1, 2
shows thhe correlationn results.

Fig. 2.

Fig. 1.
1.
2.

C.А.. Фирстов, В.Ф.
В
Горбань,, Э.П. Печкоовский, Н.А. Мамека, Доп
повіді Націоннальної акад
демії наук
Украаїни, 12: 100 (2007).
В.Ф.. Горбань, Э.П
П. Печковски
ий, Порошковвая металурггия, 7/8: 54 (2
2010).
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perimenttal investigation an
nd numeriical simullations
of craack propa
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posites
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2
Institute for
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The experimental invvestigations and computeer simulation
ns of
ZrO2 cerramics [1, 2] have been peerformed witth the aim off production oof ceramic coomposites wiith the highesst fracture toughness.
Com
mposite mateerials with diifferent chem
mical, phase and
granulom
metric comppositions on the base oof zirconia were
w
synthesizzed [3], sinttered and teested to obtaain experimeental
data for computer sim
mulations. By
B the analyssis of crack propp
agation through thee grains stru
ucture of thee initial zircconia
ceramicss and composite zirconia doped allumina mateerials
was founnd the stronng dependencces of fractuure toughnesss of
material from the poowder preparration methoods and struccture
peculiariities.
In thhe frameworkk of finite eleement methood, taking into
o account diisplacement boundary co
onditions froom indenter,, the
simulatioons of crack propagation
p
in grain struccture of ceram
mics
Fig. 1. Crack propaagation in thee structure
have beeen performeed with Elem
ment Eliminnation Techn
nique of ZrO –Al O ceeramics and computer
2
2 3
(EET). T
The simulatiion of the crrack propagaation shows that simulaation.
dependinng on the im
mposed bound
dary conditioons the interccrystalline oor transcrystaalline fracturre is observeed in ceram
mic
composiite (Fig. 1). Taking
T
into account Al2O 3 particle rer
sults in ddeviation of crack
c
from itts initial pathh which is con
nfirmed inn experimenntal observatiion and that results in en
nhancemeent of the fraccture toughneess of ZrO2–A
Al2O3.
Anaalysis of mechhanical properties and strructure peculliarities off ZrO2–Al2O3 compositess allow to asssume the influ
uence of A
Al3+ ions miggration durin
ng sintering oon the stability
of T-phaase ZrO2 grains (grain sizee and Y3+ conncentration) to
the stressses from the propagated
p
cracks (Fig. 2)).
1.
2.
3.

R. H
Hannik, P. Kellly, and B. Mu
uddle, J. Am. C
Ceram. Soc.,
83, N
No. 3: 461 (20000).
Fig. 2. Efffect of grain size and Y3+ concentrac
K. K
Kim, J. Geringer, and B. Forrest, Engineerring Computa-he stability of T-phase ZrO2.
tionss: Internationaal Journal forr Computer-Aiided Engineerr- tion on th
ing aand Software, 30, No. 5: 648 (2013).
I. Daanilenko, T. Konstantinova,
K
, G. Volkova, V. Burkhovettski, and V. Glazunova,
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Doping effects on magnetic properties in substitutional Ce2Co17-based alloys:
first-principles calculations
D.A. Kukusta1,2, Liqin Ke2, V.P. Antropov2, V.N. Antonov1,2
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G.V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S. of Ukraine, Kyiv, Ukraine
2
Ames Laboratory, Iowa State University, Ames IA, USA
kukustik@imp.kiev.ua

The rare earth magnets are the strongest type of permanent magnets ever made and are integrated into
the high tech industry, particularly in clean energy generation tools. Ce is the cheap and relatively
abundant rare earth element. There are several families of Ce-based compounds suitable for permanent
magnet fabrication. Among Ce–Co compounds Ce2Co17 system has large cobalt content and exhibits
high Curie temperature TC and rather good magnetisation value MS but the small uniaxial anisotropy
K > 0 along c axis. To increase magnetisation and decrease the price one can substitute Fe instead of
Co. Full substitution of Co by Fe does increase MS but decreases TC drastically and leads to K < 0.
Such a simple substitution does not work.
In this study, we focus on theoretical treatment of doping effects on MS, K and TC in doped
Ce2Co17−xTx compounds, with T being some 3d transition metal atom. A complication arises since we need
to improve all of these three key properties of permanent magnets. We use first-principles electronic band
structure calculations and perform detailed analysis of local magnetic moments and on-site contributions
to K and TC. We confirm site preference effect observed by experiment. This effect leads to some specific
scenario of producing new magnetic materials with improved properties. First one has to consider dopings by small amount of one element responsible for changes to magnetic anisotropy, and we have found
Mn is the best doping. Then MS and TC are improved by adding valuable amount of Fe instead of Co, up to
40% to get uniform substitution. As a result we predict Ce2(Co9Fe6)Mn2 has much better magnetic anisotropy K and magnetisation MS and has not lost too much in Curie temperature TC.
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A molecular dynamics simulation study of deposition and growth
of the AlCoCuFeNi thin film
O.I. Kushnerov, S.I. Ryabtsev, V.F. Bashev
Oles Honchar Dnipro National University, Dnipro, Ukraine
kushnrv@gmail.com

The first results on multi-component and high entropy crystalline alloys were published in 2004. Such
alloys usually contain from 5 to 13 major elements in equiatomic or near equiatomic concentrations (5 to
35%). Due to the high mixing entropy, multicomponent high entropy alloys (HEAs) typically consist of
simple solid solutions with a B.C.C. or F.C.C. lattices. Choosing the number of components and their
concentration allows one to achieve increased entropy of mixing, which remains not only in the melt but
after solidification. Due to increased entropy in the structure of HEAs during crystallization instead of
complex phases or intermetallic compounds, simple solid solution solutions are usually formed with crystal lattices of B.C.C. and F.C.C.. At the same time, the purposeful selection of components allows one to
obtain the structure of HEA, which is a combination of a simple solid solution with high plasticity and
intermetallic compounds (σ phase, Laves phases) with high hardness. HEAs are characterized by a unique
structure and a complex of high-performance characteristics, such as hardness, wear resistance, oxidation
resistance, corrosion, and ionizing radiation resistance, high thermal stability, good biological compatibility with living tissues. The majority of HEAs were investigated in the as-quenched or homogenized
state, whereas much less attention was paid to the study of thin films of high-entropy alloys. However,
HEAs are sometimes difficult to synthesize as bulk materials because very fast cooling rates are required
to avoid the formation of complex crystallized phases and to freeze low ordered structures. Understanding
the growth mode of complex multielement HEA films is an important research topic.
In this paper, the processes of deposition and growth of thin films of AlCoCuFeNi HEA on the surface of monocrystalline silicon substrate were investigated using the LAMMPS software package for
classical molecular dynamics. The simulation was carried out using the embedded atom model (EAM),
the interaction between the silicon atoms was described using the Stillinger–Weber potential, and the interaction between the atoms of Al, Co, Cu, Fe, Ni, and the substrate was modeled using the Lennard-Jones
potential. The atoms of metals Al, Co, Cu, Fe and Ni in the equimolar ratio were directed to a substrate
with velocities corresponding to the energy of 10 eV. The substrate temperature was maintained at 300 K
and the atomic flux density was 5⋅1025 at/m2. In total 18825 atoms were deposited on the substrate, and the
thickness of the formed film reached ∼ 3 nm. To determine the characteristics of crystalline structures
formed during the growth of the film, the radial distribution function (RDF) was calculated. Also, a method of common neighbor analysis (CNA) was used to determine the phase composition of the sample. According to the results of the simulation, it was found that in the initial stages of growth the film represents
an islet-like structure. Later, the growth of the islands and the formation of continuous coating begins.
Due to the limited number of impinging atoms, a fully continuous film is not reached. At the characteristic
sizes of islands ∼ 2 nm, the process of crystallization begins. In accordance with CNA analysis, after the
4.53 ns of modelling, the simulated film contains a face-centered cubic (F.C.C.) phase (content 15.1%), a
body-centered cubic (B.C.C.) phase (content 21,2%), a hexagonal close-packed (H.C.P.) phase (content
22.4%) and an indefinite phase (content 41,3%), which, according to the analysis of the radial distribution
of atoms, has an amorphous structure. The determined parameters of the lattice are (at an average temperature of the film 345 K): F.C.C. a = 0.3634 nm, B.C.C. a= 0.2909 nm. The features of the distribution of
the H.C.P. phase atoms allows us to conclude that this phase consists partly of stacking faults (a local deviation of the stacking sequence of atomic layers) in the lattice of the F.C.C. phase, and partly of twins.
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Моделювання методом молекулярної динаміки
процесів адсорбції газів на нанокластерах ZnO
Ю.І. Венгрин, C.C. Cавка, A.C. Ceредницький, Д.І. Попович
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, Львів, Україна
savka.stepan.92@gmail.com

В даній роботі нами було детально проаналізовано за допомогою методу молекулярної динаміки
процеси адсорбції газу O2 на нанокластерах ZnO. Визначальним кроком у створенні коректної
моделі є вибір потенціалу міжатомних зв’язків у системі. Шляхом аналізу характеру формування
таких наноструктур та посилаючись на джерела про потенціали міжатомних зв’язків, нами був
вибраний потенціал Reactive Force Field (ReaxFF) [1]. Даний потенціал розроблений для широкого
спектра хімічних сполук, в тому числі й для ZnO, і вже використовувався нами в попередніх роботах по моделюванні процесів формування наночастинок ZnO в хімічно-активному середовищі [2,
3]. ReaxFF є емпіричним потенціалом, який походить з квантово-механічних обрахунків. Порядковий зв’язок безпосередньо обчислюється з міжатомних відстаней і оновлюється кожною ітерацією для всіх зв’язаних взаємодій, включаючи ковалентний зв’язок, валентність та торсійні кути.
Крім того, ReaxFF описує незв’язані Ван дер Ваальсову та Кулонову взаємодії. Початковими
умовами моделювання були різні конфіґурації системи. Для дослідження основних параметрів
нами змінювались тиск газу в системі, розміри наночастинок ZnO, а також температура системи.
При високій температурі невеликі нанокластери починали плавитися вже на початкових моментах моделювання, а коли вибирались занадто великі нанокластери, часи моделювання ставали
дуже великими, що не давало змоги прослідкувати еволюцію системи до кінцевого моменту моделювання. Тому, була необхідність у виборі оптимальних початкових умов. Об’єм системи вибирався 8000 нм3. Ключовим моментом моделювання є зв’язок системи з термостатом для підтримки конкретної температури. Оскільки значна кількість енергії виділялась в процесі окислення
нанокластерів, то такий зв’язок необхідний для того, щоб уникнути додаткових підвищень температур. У наших експериментах цей зв’язок забезпечується інертним чи реактивним газом. У нашому комп’ютерному моделюванні, контроль температури забезпечувався з використанням методу термостата Бередсена. Протягом моделювання зображення системи зберігалися кожні 0,5 пс.
Одержані знімки, окрім візуального спостереження, також використовувалися для аналізу форми,
розмірів, структури кінцевих нанокластерів і для досліджень віддалей адсорбованих молекул газу
на поверхні нанокластерів. Для опису адсорбційних процесів використовувалися залежності повної енергії системи та радіальної функцій розподілу (RDF), а для вивчення поверхневих властивостей використовувався CSP (Centro-Symmetry Parameter) метод. Наші дослідження показують, що
весь процес адсорбції можна розділити на два етапи де перший етап характеризується швидким
ростом адсорбованих молекул, а другий зростанням флуктуацій в зміні адсорбованих молекул на
поверхні з часом. Також встановлено, що чим більший тиск газу в системі, тим більше молекул O2
дифундують в об’єм нанокластера ZnO, і тому кристалічна структура поверхні нанокластера ZnO
стає аморфною.
1.
2.
3.

D. Raymand, A.C.T. van Duin, M. Baudin, and K. Hermansson, Surface Science, 602: 1020 (2008).
S.S. Savka, D.I. Popovych, and A.S. Serednytski, Nanophysics, Nanomaterials, Interface Studies, and Applications. NANO 2016. Springer Proceedings in Physics, 195: 145 (2016).
S.S. Savka, Yu.I. Venhryn, A.S. Serednytski, and D.I .Popovych, Jouranl of Nano- and Electronic Physics,
10, No. 3: 03008(5) (2018).
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Стабільність карбін-графенових наноелементів (КГН) в умовах термосилового навантаження
контролюється флуктуаційно-індукованим розривом контактного зв’язку між ланцюжком карбіну та графеновим листом. Мета даної роботи полягала у встановленні закономірностей розриву
контактного зв’язку та прогнозуванні довговічності КГН в широкому інтервалі температур та величин механічного навантаження.
Закономірності зміни міжатомної взаємодії в КГН в процесі деформації розтягом аналізувались за результатами DFT-розрахунків (програмний пакет Quantum-ESPRESSO). Умови розриву
контактного зв’язку, індукованого тепловими флуктуаціями, було проаналізовано методами статистичної фізики. Встановлено, що при розтягу КГН на діаграмі деформації контактного зв’язку
існують області, де існування рівноважних станів атомів неможливе. Дослідження показали, що
ширина цієї області нестабільності залежить від кількості атомів у карбіновому ланцюжку та рівня діючого силового поля.
В рамках запропонованої флуктуаційної моделі показано, що наявність області нестабільності є ключовим фактором, що визначає довговічність наноелементів, які складаються із 1D- та 2Dнаноструктур, в цілому; і карбін-графенових наноелементів, зокрема. Причиною існування зони
нестабільності є перерозподіл потенційної енергії, накопиченої в розтягнутому наноелементі,
який може мати місце при флуктуаційно-індукованій втраті стабільності контактного зв’язку.
При цьому, флуктуації зміщень атомів контактного зв’язку відіграють роль «триґера» для вивільнення потенційної енергії, накопиченої в системі, яка витрачається на розрив контактних зв’язків.
Ця ситуація реалізується, коли рівень діючої сили лежить вище нижньої межі зони нестабільності.
Це обумовлює катастрофічне (на багато порядків) падіння довговічності наноелемента і є проявом синергізму дії механічних напружень і температури. В роботі віднайдено області значень
температур та механічного навантаження, за яких проявляється цей ефект.
В цілому, залежно від співвідношення рівня діючої сили та величини нижньої межі зони
нестабільності, можлива реалізація двох механізмів розриву контактного зв’язку, а саме, «низькоенергетичного» (в умовах якого проявляється синергізм) та «високоенергетичного», який і
визначає область практичного використання КГН.
Встановлено існування квантово-механічного ефекту для довговічності, який проявляється в
залежності величини середнього часу очікування розриву контактного зв’язку від того, чи є число
атомів в карбіновому ланцюжку парним або непарним (‘even-odd’-ефект). Передбачено існування
інверсії цього ефекту при розтягу КГН. Сутність інверсії полягає в тому, що при відсутності механічного навантаження, КГН з карбіновими ланцюжками, які містять парне число атомів, є більш довговічними, а при діючих зусиллях, які перевищують 30% від міцності контактного зв’язку, навпаки,
КГН з непарними ланцюжками карбіну стають більш довговічними. Цей ефект має важливе прикладне значення для використання КГН в пристроях стрейнтроніки, зокрема, для створення нанорозмірних лазерів та інших оптоелектронних пристроїв із регульованою довжиною хвилі.
В рамках запропонованого підходу віднайдено області температур і значень величини механічного навантаження, де можливе практичне використання КГН.
1.
2.
3.

A. Timoshevskii, S. Kotrechko, and Yu. Matviychuk, Phys. Rev. B, 91: 245434 (9) (2015).
S. Kotrechko, A. Timoshevskii, E. Kolyvoshko, Yu. Matviychuk, and N. Stetsenko, Nanoscale Res. Lett.,
12: 327 (2017).
S. Kotrechko, A. Timoshevskii, E. Kolyvoshko, Yu. Matviychuk, N. Stetsenko, and B. Zhang, Eur. Phys. J.
Plus, 134: 182 (2019).
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Throughh numerical calculations,
c
we study thhe influence of
o several types of deform
rmations, viz.. uniaxial
tensile annd shear as well
w as their combinationn, on the elecctronic statess of single-laayer graphen
ne, in particular, oon the eventuual band-gap
p opening. Thhe calculatio
on of a large set of electrron densitiess of states
enabled to extract innformation on the bulk sppectral gap (if
( any) and to constructt the strain-d
dependent
band-gapp maps in a wide
w range of
o the deform
mation-tensorr components, up to 26%
%, i.e. close to
o the predicted grraphene failuure limit, as shown in fiigure left. Among the ob
btained resullts, there aree those of
onees, which ag
gree with
othher theoreticcal ones
for the fixed values
v
of
thee deformatio
on-tensor
com
mponents. However,
H
maj
ajor part of th
he calculateed results are obtainned for the first
f
time,
andd thereforee, even
cannnot be compared
c
witth other onees due to
thei
eir unavailab
bility in
thee scientific literature.
l
Connstructed band-gap
b
map
aps covering all possiblle ranges of the most
effi
ficient typess of deform
mations act as a road
map
ap for thee strainindduced band gap in
graaphene, thereeby make
thiss work stand
d out and
novvel.
The emergeence of a
bannd-gap depeends not
only
ly on the stress type
and rate,, but also on the direction
n of the appliied strain. Diirection sensiitivity is founnd to be charracteristic
for both tensile strainns and shearr ones as welll as for theiir combinatio
on. Besides ddirectional seensitivity,
another fingerprint of
o the strains examined hhere is its criiticality: the gap openingg requires a threshold
deformattion indepenndently of its type (stretchhing or sheaaring). Shear deformationn along both armchair
and zigzag directionss, which we referred
r
as a mixed shearr strain, can induce a bandd gap of up to
t ≅ 4 eV.
Combinaations of the uniaxial straain along a prreferred (arm
mchair) directtion with mixxed shear defformation
is foundd to be the most
m
effectivee for obtainiing extra-larg
ge gap valuees: up to ≅ 6 eV. Both values
v
for
strained graphene exceed those of
o silicon—thhe most used
d semiconducctor for devicces and integ
grated circuits.
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Секція 10
Технології отримання наноматеріалів

С10-1

Final drying of ammonium nitrate granules with nanoporous structure
in multistage shelf devices:
constructive design and technological parameters
N.O. Artyukhova1, J. Krmela2, V. Krmelova2
1

Sumy State University, Sumy, Ukraine
Alexander Dubcek University of Trencin, Puchov, Slovakia
a.artyukhov@pohnp.sumdu.edu.ua

2

The process of final drying of ammonium nitrate granules with a nanoporous structure is an important
part of the technology for porous ammonium nitrate (PAN) producing.
The final drying should be carried out in a soft but fairly intensive hydrodynamic mode. Excessive
turbulization for a heated granule can cause its destruction. The amount of moisture, which is removed, is disproportionate to the increase in the degree of turbulence of the granules movement.

Fig. Curvilinear (twisting) nanopores in the near-surface layers of the PAN granule after final drying.

In this work for the final drying a multistage shelf dryer with a vertical sectioning of the working
space was used [1, 2].
The research results allowed to propose the optimal design of each stage of the shelf dryer, the optimal hydrodynamic mode of dryer's functioning and the temperature-humidity characteristics of the
drying agent.
The final drying in multistage device with shelves allows to remove of absorbently bound moisture from the inner layers of the granules. This process completes the formation of a network of curvilinear (twisting) nanopores in the near-surface layers of the granule (Fig.).
This research work had been supported by the Cultural and Educational Grant Agency of the Slovak Republic (KEGA), project No. KEGA 002TnUAD-4/2019 and by the Ministry of Science and
Education of Ukraine under the project «Small-scale energy-saving modules with the use of multifunctional devices with intensive hydrodynamics for the production, modification and encapsulation of
granules», project No. 0119U100834.
1.
2.

A. Artyukhov, N.Artyukhova, A. Ivaniia, and J. Gabrusenoks, Proc IEEE International Young Scientists
Forum on Applied Physics and Engineering (YSF-2017), 315–318: (2017).
N.O. Artyukhova, J. Nano- Electron. Phys., 10, No. 3: 03030-1 (2018).
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Плазмохімічне осадження алмазних плівок на базі
ємнісного високочастотного розряду з керованим магнітним полем
В.В. Гладковський1,2, О.В. Гладковська2, Б.П. Полозов2, О.А. Федорович2
1
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vovahlad@gmail.com

2

Серед усіх відомих матеріалів, які можуть працювати в критичних умовах, особливе місце належить алмазу. Це широкозонний напівпровідник з унікальною міцністю, високою теплопровідністю, стійкістю по відношенню до агресивних середовищ навіть при високих температурах, з малою питомою теплопровідністю і
т.п. [1].
В даний час широко поширений метод
синтезу алмазних плівок (АП) з вуглеводнів
шляхом осадження з газової фази. Цей метод
дає можливість отримувати структурно досконалі АП для мікро- та наноелектроніки на
підкладках з високою температурою плавлення і товщиною плівок кілька десятків мікрометрів. В роботі [2] визначено основні параметри, що впливають на структуру та властивості отримуваних АП серед них: енергія
осаджуваних частинок; температура підклад- Рис. 1. АСМ-зображення нанорельєфної структури
ки; хімічний склад плазми; тиск робочих газів алмазної плівки.
та їх співвідношення.
Осадження проводилося з використанням
плазмохімічного реактора на базі ємнісного
високочастотного розряду з керованим магнітним полем [3], який збуджувався в сумішах
Н2 + СН4 або Н2 + СН4 + Ar у різному відсотковому співвідношенні.
Дослідження поверхні осаджених плівок
демонструють утворення наноструктур. Можна відмітити, що отримана плівка складається з нанорозмірних кристалів з лінійними
розмірами 0,06–0,1 мкм, і різницею в висотах
~ 5–8 нм (рис. 1). Однак зміна параметрів розряду (енергії іонів) призводить до утворення Рис. 2. Рентґенограма осадженої плівки (червона
алмазних кластерів. Це свідчить про те, що лінія — еталон, чорна лінія — досліджуваний зразок).
структура осаджуваної плівки вельми чутлива
до енергії іонів. Результати рентгеноспектрального аналізу, представлені на рис. 2, підтверджують наявність алмазної фази на поверхні підкладки.
Також було проведено мас-спектрометричні дослідження складу плазми під час осадження
з використанням монопольного мас-спектрометра МХ-7304А. В залежності від зміни параметрів розряду спостерігається динаміка мас-спектру метану. Серед найбільш інтенсивних вуглеводневих сполук можна виділити наступні: С+, CH+, CH2+, CH3+, CH4+.
1.
2.
3.

Г.С. Буберман, Успехи физических наук, 103, №4: 675 (1971).
И.А. Сыпченко, ВППКЛА, 63, №3: 296 (2010).
В.В. Гладковский, О.А. Федорович и др., ТКЕА, 5–6: 39 (2014).
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Вплив енергії іонів та параметрів розряду
на селективність та анізотропію плазмохімічного травлення кремнію
В.В. Гладковський1,2, О.А. Федорович2, О.В. Гладковська2
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Важливими особливостями плазмохімічного травлення є можливість керувати профілем стінок
та селективністю травлення одних матеріалів по відношенню до інших, отримання суб- і наномікронних розмірів елементів на оброблюваних поверхнях.
Експериментальні результати були отримані в розробленому реакторі ІЯД НАН України з
ємнісним розрядом, який запалювався в схрещених електричному і магнітному полях між двома електродами. Перший з них — активний, до якого прикладається ВЧ-напруга основного
джерела струму (13,56 МГц) виготовлений у вигляді тригранної призми, на гранях якої розміщуються оброблювані зразки. Другим розрядним електродом є охолоджуваний циліндричний
заземлений корпус установки [1].
Магнітне поле дослідного реактору складної конфігурації створюється за допомогою трьох
котушок, що дозволяє отримати пробкову конфігурацію і, відповідно, збільшити ступінь іонізації робочого газу в проміжку між основними розрядними електродами та знизити втрати електронів, а також керувати енергією іонів у розряді.
В результаті досліджень були отримані глибини травлення кремнію до 42 мкм (при ширині
канавок 10 мкм), в якості маски використовувалася нікелева маска товщиною до 0,5 мкм. Швидкість травлення кремнію КЕФ 4,5 становила 2,2 мкм/хв, показник анізотропії 3,5 та селективність по відношенню до нікелю 20:1 при енергії іонів 30 еВ.

а

б
Рис. Неґативний профіль травлення кремнію.

Результати проведених експериментальних досліджень показали, що на формування профілю травлення сильний вплив має тиск та склад робочого газу, а також відсоткове співвідношення газів і напруженість магнітного поля. Дослідження залежності швидкості травлення від
вкладеної у розряд ВЧ потужності показало, що швидкість травлення кремнію збільшується зі
зростанням потужності до 2 мкм/хв.
Було встановлено, що зміна напруги зміщення призводить до падіння селективності травлення кремнію. Канавки, протравлені при напрузі зміщення близько −30 В та 20% добавці O2
до SF6, мають негативний нахил бічних стінок (рис.), що обумовлено розсіянням іонів у приелектродній області та зменшенням напрямленості їхнього руху [2].
1.
2.

V.V. Hladkovskiy and O.A. Fedorovich, Ukr. J. Phys., 62, No. 3: 208 (2017).
О.А. Fedorovich and V.V. Hladkovskiy et al., PAST, 6: 146 (2015).

226

С10-4

Functional systems
based on heterogenic ensembles of metal oxide nanoparticles
O. Gorban1, I. Danilenko1, L. Akhkozov1, S. Gorban1, G. Volkova1, O. Viagin2, I. Bryukhanova1,
I. Popov3, T.E. Konstantinova1
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The composite functional systems based on metal oxide, including noble metal/semiconductor oxide,
are promise materials for many technologies in which photoactivity is needed, in particular, water
splitting, solar energy, photocatalys, etc. [1]. The using of ability of metal oxides to limited solubility
each to other allows creating of set of solid solution with different defectiveness of structure that gives
possibility to enhance the functionality of such materials. These systems have enhanced determined
properties, in particular optical, electrochemical, conductivity, photosensitive [2]. This is especially
important in the case of metal oxides with nonstoichiometric matrix, for example zinc oxide or
ceria. In this work, the systems based on ZnO
and ceria will be discussed. The influence of
kinds of defects of ZnO matrix on forming of
complex composition of metal oxide ensembles
will be described.
Furthermore, the ability to ceria matrix to
self-losing of oxygen leads to creation Ce3+/Ce4+
redox pair in such systems. The additional decoration of such systems by metal, in particular
silver, may be significantly enhances photoac- Fig. Photosensitivity of materials based on ZnO-ceria
tivity of such materials. However, the presence solid solution.
in structure of Ce3+/Ce4+ redox pair have to influence on architecture of forming metal/oxide structure and as results on its functionality. Also, we must
note that the introducing of silver in ZnO–CeO2 matrix leads to forming another redox pair
Ag2+/Ag+/Ag0. Last pair may be realized at heat treatment of Ag-decorated systems as result of disproportional reaction: 2Ag+ → Ag2+ + Ag0. These pairs have different potential and their action may influence on forming of architecture such systems, kinds of defects in them and functionality of material. At forming of these structures the questions of influence of matrix defectiveness on architecture of
metal/oxide systems, on their properties, optical properties or on their functionality.
The authors are thankful for the H2020-MSCA-RISE-2015 Program, the project N690968
NANOGUARD2AR and project N 47/19H of program NAS of Ukraine ‘Fundamental problems of
creation of new nanomaterials and nanotechnologies’ for financial support of their work.
1.
2.

Chaiti Raya and Tarasankar Pal, J. Mat Chem A, 5: 9465 (2017).
X. Liu, J. Iocozzia, Y. Wang, X. Cui, Y. Chen, S. Zhao, Z. Li, and Z. Lin, Energy Environ. Sci., 10: 402 (2017).
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Structture and propertiees of Ag/Z
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influencee of synthesis routee
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O Gorban1, I. Danilenkoo1, G. Volko
ova1, I. Bryu
ukhanova1, V
V. Glazunov
va1,
2
1
S. Lyubchik
k , T.E. Kon
nstantinova
1

D
Donetsk Instituute for Physics and
a Engineeringg Named After O.O. Galkin, N.A.S.
N
of Ukrainne, Kyiv, Ukrain
ne
2
NOVA
A ID FCT, Camp
mpus de Caparicca, Caparica, Portugal
P
ooxanag1@ukr.n
net

Design oof photocatallytic systemss shows stabble tendency to using of complex com
mposite strucctures for
which thhe special prroperties of interfaces
i
aree important. Creation off metal/oxidee composite materials
may signiificantly enh
hance photo sensitivity to
t visible
irradiation
n of the basicc oxide mateerials due to possibility of reveersible electrron transfer between com
mponents
of compossite at excitattion of such materials in different
irradiation
n ranges.
Ag, Au,
A Pt are often
o
used aas metal com
mponent.
They form
m clusters in pores or onn particles su
urface of
correspond
ded oxides or
o they are uused for imprregnation
of oxide matrix.
m
As ox
xides are ofteen used widee bandgap
semicondu
uctor materiials, in parrticular, TiO
O2, ZnO,
ZrO2, etc.
In thiss work the qu
uestions of ccreation of composite
structure based
b
on of ZrO2–Y2O3 complex ox
xide with
Ag2О or metallic
m
Ag which are buildding on new synthesis
principles.. In this approach as precuursors the sillver complex are ussed in contraast with tradiitional schem
me of preFig. Influuence of synthhesis route on
n morphologyy paring of catalysts. Ligands can bee ammonium
m groups,
and opttical properrties of Ag/ZrO
A
2–Y2O3 hydroxyl, water and oth
her inorganicc ions. Featurre of realnanosysteems.
ized synthesis is simulttaneous form
ming of comp
plex oxide
and silveer complexees as comm
mon system
m in coprecipitaation processs and in its folllow thermall treatment. It allows to vaariate not onlly morpholog
gy of system but aalso sizes of particles
p
or cllusters of sepparate components of com
mposites.
It waas shown thee forming of Ag(or
A
Ag2O))–ZrO2–Y2O3 occurs due to
t complex pprocess of decomposition and structure trannsformation of oxide matterials and Ag-complexes
A
s. Differencee in temperatu
ure of decomposiition of Ag-ccomplexes, in particular and their melting tempeeratures, andd of transform
mation of
ZrO2–Y2O3 NPs morrphology led to creation oof composite structure of two types—
—Ag-NPs/zircconia matrix and zirconia corre/Ag-shell. It
I was shownn that for theese compositte the temperrature is effeective approach fo
for controllinng of NPs sizees of both coomponents (A
Ag clusters an
nd zirconia N
NPs), of defeectiveness
of compllex oxide andd their opticaal properties,, in particular the photoseensitive to viisible range of
o irradiation.
The authors aree thankful for the H20020-MSCA--RISE-2015 Program, thhe project N690968
N
NANOG
GUARD2AR
R and projectt No. 47/19-H
H of program
m NAS of Ukraine ‘Funddamental pro
oblems of
creation of new nanoomaterials an
nd nanotechnnologies’ for financial sup
pport of theirr work.
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Photocattalyst air purrifier systems have manyy benefits an
nd may kill th
he bacteria aand increase the overall air quuality. Traditionally, a photocatalyticc air purifierr consists of a specializedd air filtratio
on device
and a UV
V-illuminatioon source [1,, 2].
In thhis study wee propose thee new compoosite
photocattalytic (PC) materials
m
witth a complexx impact on bbacteria inacctivation and a method foor increasing the probabiility of contaacts betweenn the
contaminnants (bacterria, fungi) and
d the catalystt that
utilizes tthe complex actions: mechanical inteeractions of the bacteria with ZnO teetrapod spikees, a
photocattalytic process on ZnO nanoparticles
n
s and
disinfecttion by Ag naanoparticles. Moreover, aall of
these meethods unitedd in one deviice. Ag and Z
ZnO
nanopartticles have been
b
depositeed on ZnO teetrapods, and this compleex material may
m depositeed on
differentt substrates, such
s
as glass, grid, and fab
abric.
A simplee variant of the design of
o an air purrifier Fig. PC module witth complex PC
C material and
d its effecsystem, which can be mounted
d in standardd air tiveness for inhibitioon of airbornee bacteria.
channelss was propossed and succeessfully testeed in
laboratorry conditionss.
The testing of PC
C module forr purificationn of indoor aiir from typicaal environmeental bacteriaa was carried out in the ‘AR Diagnostic’
D
laboratory
l
(P
Portugal). Th
he collecting of air probees for microb
biological
testing bbefore and aftter passing aiir through th e PC modulee and in the ro
oom 70 m3 vvolume was carried
c
by
means acctive air samppling involvees extracting 250 litters off air onto the surface on T
TSA agar platte for bacteria intoo Petri dishess. The PC mo
odule testingg was carried out on differrent air veloccities and UV
V intensities. Lighht emitted dioodes with a lu
uminous fluxx of 10 mW at
a 100 mA in a narrow wavvelength ban
nd centred
at 370 nm
m were used.
Duriing testing of
o the PC dev
vice assemb led with air curtain for air
a cleaning in the standard room
was founnd the high effectiveness
e
s of the comp
mplex PC matterials for inh
hibition of bbacteria grow
wth. After
1 h of PC
C treatment at
a air velocity
y of 0.9 m/s,, 90% inactiv
vation of the bacteria wass achieved.
1.
2.

P. M
Magalhгes, L. Andrade,
A
O. Nunes,
N
A. Menndes, Rev. Advv. Mater. Sci.,, 51, No 1: 91 (2017).
J. Moo, Y. Zhang, Q.
Q Xu, J. Lam
mson, R. Zhao,, Atmos. Envirron., 43, No 9:2229 (2009)..
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Наноструктурування об’ємних сплавів на основі заліза
циклічними мартенситними перетвореннями
В.Ю. Данільченко
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, Київ, Україна
danila@imp.kiev.ua

Подрібнення структури аустенітної і мартенситної фаз Fe–Ni сплавів до наномасштабного рівня в
процесі циклічних (прямих і зворотних) мартенситних перетворень (ЦМП) може реалізуватися
двома незалежними механізмами — за рахунок розвитку процесів фраґментації кристалічної ґратки
в результаті багаторазових γ–α–γ (ГЦК–ОЦК–ГЦК)-перетворень бездифузійного характеру (нанофраґментація) або за рахунок розмноження кристалографічних орієнтацій вихідного аустеніту при
зворотному α–γ (ОЦК–ГЦК)-перетворенні дифузійного характеру (нанозеренне подрібнення).
Закономірності формування наномасштабних структур використані для формування нового
комплексу фізико-механічних властивостей сплавів і розвитку двох технологічних напрямів.
Перший із них пов’язаний із створенням методів зміцнення. Формування нанокристалічного аустеніту при частковому α–γ-перетворенні дозволило суттєво зміцнити сплави у двофазному γ + α-стані. Досягнутий рівень зміцнення перевищує такий від інтенсивної пластичної деформації і його можна порівняти із зміцненням від дисперсійного тверднення.
Другий технологічний напрям пов’язаний із створенням нових сплавів, що мають певні функціональні властивості. Нанофраґментація мартенситної фази Fe–Ni сплавів привела до збільшення коерцитивної сили у 2–8 разів. Це дозволяє використовувати такі сплави в якості зміцнених конструкційних магнітотвердих матеріалів. Суттєве, на чотири–п’ять порядків величини,
пришвидшення дифузійних процесів у наноструктурованих сплавах доцільно використати для
інтенсифікації технологічних режимів хіміко-термічного оброблення з метою металізації, цементації, азотування поверхневих шарів метастабільних сплавів.
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Отримання досконалих бездомішкових монокристалів
високотемпературних надпровідників YBa2Cu3O7
С.М. Камчатна1, Ю.В. Литвинов2, Р.В. Вовк2
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У даний час найбільш поширеним способом вирощування монокристалів YBa2Cu3O7−δ є розчин-розплавний спосіб, у якому як розчинник використовується надлишок сполук CuO і
BaCuO2 у молярному співвідношенні 1:3. Такий вибір обумовлений двома причинами.
По-перше, квазібінарні розрізи CuO–BaCuO2, CuO–YBa2Cu3O7−δ и BaCuO2–YBa2Cu3O7−δ, є
подвійними евтектиками, а сполуки YBa2Cu3O7−δ, CuO і BaCuO2 утворюють потрійну евтектику
при атомному співвідношенні елементів Y:Ba:Cu = 0,7:25:73. Тому, при використанні складів
зміщених в область збагачену ітрієм, спочатку кристалізується фаза YBa2Cu3O7−δ, що дозволяє
вирощувати монокристали розміром до 5×5 мм в ab-площині і розміром до 0,2 мм у напрямку осі с.
По-друге, використання сполук CuO і BaCuO2 як розчин-розплаву виключає забруднення
кристалів YBa2Cu3O7−δ хімічними елементами, що входять до складу розчину–розплаву, оскільки
всі хімічні елементи розчин-розплаву входять до складу вирощуваних кристалів. При вирощуванні кристалів YBa2Cu3O7−δ використовують тиґлі, виготовлені з тугоплавких оксидів, таких як
Al2O3, MgO і ZrO2, або тиґлі, виготовлені із золота чи платини. При цьому монокристали
YBa2Cu3O7−δ у тій чи іншій мірі забруднюються матеріалом тиґля, що може приводити до пригнічення надпровідних характеристик монокристалів. Найкращі надпровідні характеристики кристалів отримані при використанні золотих тиґлів [1].
Недоліки існуючого способу — це технічні труднощі які полягають в наступному. При
отриманні кристалів YBa2Cu3O7-δ розчин-розплавним способом складність у їх відділення від
закристалізованого розплаву. До теперішнього часу не знайдений розчинник, який розчиняє
закристалізований розчин-розплав і не взаємодіє з кристалами YBa2Cu3O7−δ.
Одним з методів, що дозволяють вирощувати монокристали вільні від напливу розчинрозплаву є вирощування з тонкого шару розплаву у присутності слабкого ґрадієнта температури
уздовж тиґля. За наявності ґрадієнта температури в процесі вирощування кристалів, розчинрозплав при температурах близьких до ≈ 870°С зміщується в область із зниженою температурою.
При цьому в області з підвищеною температурою отримують кристали, поверхня яких вільна від
закристалізованого розплаву. При вирощуванні кристалів YBa2Cu3O7−δ як початкові компоненти
зазвичай використовують сполуки Y2O3, BaCO3 і CuO. Використання BaCO3, вимагає попереднього високотемпературного відпалювання початкових навісок з метою декарбонізації карбонату
барію. Враховуючи вищевикладене, при вирощуванні кристалів використовували наступні процедури. Початкові компоненти (Y2O3, BaCO3 і CuO, всі марки ОСЧ, узяті в атомному співвідношенні Y:Ba:Cu = 2:25:73 перемішували і відпалювали при температурі 850°С протягом двох діб з
метою декарбонізації і синтезу сполук YBa2Cu3O7−δ і BaCuO2. Потім навіски масою 10 г поміщали
в золотий тиґель, виготовлений у вигляді човника, і нагрівали в печі до температури 965°С. Розплав витримували при цій температурі протягом двох годин, а потім знижували температуру із
швидкістю 2°С/год до температури 870°С. При цьому ґрадієнт температур уздовж тиґля складав
біля 3°С/см. Потім піч вимикали і розплав з вирощеними кристалами охолоджували до кімнатної
температури.
1.

L. Ruixing, Douglas A. Bonn, and Walter N. Hardy, Philosophical Magazine, 92: Nos. 19–21: 2563 (2012).
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Наноструктурні анізотропні спечені магнети на основі Sm2Co17.
Оптимізація параметрів отримання
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Сталі магнети є компонентами багатьох пристроїв, без яких трудно уявити сучасне життя: вітрові електрогенератори, гібридні та електричні автомобілі, побутові електроприлади,
комп’ютерні жорсткі диски тощо [1]. Для робочих температур в діапазоні 250–550°С застосовують магнети на основі сполук системи самарій-кобальт. Вони не замінимі в таких пристроях,
як акселерометри та гіроскопи, високоефективні мотори та генератори, високотемпературні
магнетні підшипники, в т.ч. для авіадвигунів, магнетні муфти та пускачі, високоефективні помпи та змішувачі, хвилеводи, іонні двигуни для космічних апаратів, хірургічні інструменти [2].
Методами диференціального термічного (ДТА) і рентґенівського фазового (РФА) аналізування, сканівної електронної мікроскопії (СЕМ) та енергодисперсійної рентґенівської спектрометрії з використанням програми обрахунку частки мікроструктурних складових, оцінювання текстури за дифракцією рентґенівських променів дослідили вплив вихідного фазово-структурного
стану сплаву КС25 (Sm2(Co, Fe, Zr, Cu)17–основа), параметрів помелу, умов пресування і спікання
на анізотропію порошків, умови протікання ГДДР, ступінь анізотропії пресовок, фазовоструктурний стан та анізотропію спечних матеріалів. Оцінено можливість отримання нанокомпозитів Sm2(Co, Fe, Zr, Cu)17/Fe шляхом хімічного осаджування заліза на високодисперсні порошки
спінінґованого сплаву КС25.
Дослідили сплави: витоплений індукційно (І) та спінінґований (S); швидкість обертання мідного колеса 16 і 20 м/с. Сплави мололи у водні, ацетоні, суміші гептан-олеїнова кислота. Сплав І
мололи з частотою обертання камери млина в діапазоні ν= 100–600 об./хв. тривалістю τ від 20 хв.
до 2 год.; сплав S з ν = 100–600 об./хв. та τ = 2 і 12 год. Порошки пресували осьовим та ізостатичним способом під тиском p = 1, 2 та 5 т/см2. Найвища температура під час ГДДР — 950°С. Нанокомпозити отримували осаджуванням заліза на розмелений спінінґований сплав з вихідними фазами та на диспропорціонований.
У вихідному стані дисперсність мікроструктури сплаву S на два порядки вища, ніж сплаву
I. Встановлено, що частинки порошку сплаву І за всіх параметрів помелу магнетно анізотропні,
а розмеленого сплаву S — магнетно анізотропні лише після помелу з τ = 2 год. Тиск водню,
необхідний для диспропорціонування розмеленого сплаву — 0,5–0,9 МПа. Найвищий параметр
текстури мають пресовки, отримані ізостатичним пресуванням порошків сплаву І, розмеленого
за умов ν = 200 і 300 об./хв., τ = 1 год. Пресовки з розмеленого сплаву S після ізостатичного
пресування магнето ізотропні. Встановлено, що дисперсність частинок порошків підвищується,
пористість знижується, а дисперсність мікроструктури спечених матеріалів підвищується з:
підвищенням частоти обертання камери планетарного млина під час помелу; збільшенням тривалості помелу; зі зміною середовища помелу в ряду: водень, ацетон, олеїнова кислота; підвищенням тиску пресування. Отримано спечений композит Sm2(Co, Fe, Zr, Cu)17/FeCo з нанозернами магнетотвердої фази та зернами FeCo розміром 150–200 нм.
1.
2.

O. Gutfleisch, M.A. Willard, E. Brück, C.H. Chen, S.G. Sankar, and J.P. Liu, Adv. Mater., 23: 821 (2011);
https://doi.org/10.1002/adma.201002180.
J Liu, https://cdn2.hubspot.net/hubfs/4788906/Electronenergy_December2018/Docs/SmCo-Magnets-andApplications.pdf
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Наноструктурний матеріал, отриманий з біомінеральних відходів
шляхом гідротермального гарячого пресування
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Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України, Київ, Україна
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Накопичення відходів устричного виробництва (ВУВ) є в даний час серйозною екологічною і
економічною проблемою прибережних реґіонів. Метою даної роботи є перетворення ВУВ в
корисні і економічно життєздатні продукти за допомогою екологічно чистої і енергетично низьковитратної технології гідротермального гарячого пресування (ГГП) [1].
В якості вихідних матеріалів використовували ВУВ з префектури Міягі, Японія. Рентґенівський фазовий аналіз показав, що порошки, отримані після розмелювання устричних раковин в
кульовому млині, являють собою чистий кальцит. Додавання невеликої кількості пластифікатора (0,14 об.%), в якості якого був використаний необроблений розчин протеїнів, витягнутих з
ВУВ, приводить до різкого збільшення щільності як пресування, так і консолідованого тіла.
Рівномірно розподілені частки протеїнів надають обмежений вплив на формування структури
твердого тіла в зв’язку з їх малою концентрацією. Таким чином, кілька домішок було використано при консолідації порошків ВУВ. Виявилося, що найбільший ефект на щільність отриманого продукту надає домішка розчину черепашкових протеїнів. В ході експериментів по ГГП було встановлено, що домішки нерозчинних протеїнів практично не впливають на отриманий
результат. Тому основні експерименти були виконані при використанні тільки розчинної порції
протеїнів.
ГГП проводили при тиску 30 МПа, який підтримувався автоматично при нагріванні і витримці навіть при 300°С, коли на процес усадки накладався також процес витікання тефлонового ущільнення. Високопористі тверді тіла з ВУВ можуть бути отримані вже при 50–80°С, проте
тривалі витримки до 90 годин при таких температурах не приводять до суттєвого збільшення
щільності. Зі збільшенням температури ГГП зростає і щільність фінального продукту. При
цьому 90% можливої щільності досягається в перші дві години витримки при будь-якій температурі, а при температурі 150°С і часу витримки 2 години щільність ГГП продукту вже перевищує щільність вихідних раковин. Розчин устричних протеїнів, екстрагованих з незайманих
раковин, містив складові з підвищеною термічною стійкістю, що дозволило використовувати
його як ефективний активатор процесу консолідації при ГГП, який виконує роль як пластифікатора, так і цементуючої фази, що заповнює простір між зернами кальциту. Консолідація в процесі ГГП відбувається при відносно низьких температурах. У зв’язку з цим зростання вихідних
нанорозмірних зерен строго пригнічено, і тому розміри кристалітів ∼ 17 нм, виявлених при великих збільшеннях в порошках з ВУВ, можливо визначають чудові механічні властивості ГГП
зразків.
Отримані зразки були піддані трьом видам випробувань, а саме, були визначені їх межа міцності при стисненні, межа міцності при розтягуванні в умовах непрямих вимірювань, а також була
оцінена їх твердість у порівнянні зі зразками мармуру. З урахуванням того, що формування функціонального матеріалу з ВУВ дозволяє одночасно провести фарбування, і отримані механічні властивості набагато перевершують відповідні показники для мармуру, такий матеріал може бути
використаний для заміни останнього в якості облицювального матеріалу в будівництві.
1.

K. Hosoi, T. Hashida, H. Takahashi, N. Yamasaki, and T. Korenaga, J. Mat. Sci. Let., 16, No. 5: 382 (1997).

233

С10-11

Multilayer granules of ammonium nitrate with nanostructured porous layers:
technology of production and indicators of quality
A.E. Artyukhov1, J. Krmela2
1

Sumy State University, Sumy, Ukraine
Alexander Dubcek University of Trencin, Puchov, Slovakia
a.artyukhov@pohnp.sumdu.edu.ua

2

In world practice bulk industrial explosives are manufactured mainly with using special porous ammonium nitrate (PAN) (ANFO—Ammonium Nitrate/Fuel Oil). PAN is characterized by the developed
network of pores not only on the granule surface but also in its near-surface layers. Although the
ANFO cost is increased thanks to PAN use, this step is economically beneficial, because costs for
PAN production are compensated by the ANFO volume reduction in filler.
Control of the process of nanostructured porous layer (with desired properties) formation is possible due to the selection of optimal hydro- and thermodynamic conditions for applying a film of a humidifier and also a heat treatment of granules. The results of theoretical and experimental studies [1–
3], conducted by the author, allow carrying out the optimization design of the main equipment of the
unit for the production of PAN — a vortex granulator.
On the basis of the research, the characteristics of the method for obtaining multilayer PAS granules with nanostructured layers are follows:
— the optimal flow rate of the heat transfer (drying) agent which corresponds to the range of stable
operation of the vortex granulator (from the velocity of the beginning of granules vortex movement to the velocity of their developed vortex movement);
— the optimal temperature and humidity of the drying agent which providing the heating and dehydration process of PAN granules without significant overheating;
— the necessary flow rate of the humidifier at each stage;
— the optimal field of temperature distribution of the of the drying agent in the working space of the
vortex granulator;
— the minimum required PAN granules residence time of in each section of the vortex granulator depending on the requirements for the final moisture content and the nanoporous structure of each
layer.
The obtained porous ammonium nitrate (PAN) samples were tested to define the explosive features of the industrial explosive ANFO. The detonation velocity of ANFO was determined by the Dotrish method (it is based on the comparison of the known detonation velocity of the detonating chord
with the unknown velocity of ANFO detonation). The industrial explosive (ANFO) charges based on
the 95% of PAN and 5% of the diesel fuel distillate reliably detonate from the intermediate charge—
trotyl block, which is initiated by the electric detonator. The ANFO detonation velocity was 2.2–2.3
km/s.
This research work had been supported by the Cultural and Educational Grant Agency of the Slovak Republic (KEGA), project No. KEGA 002TnUAD-4/2019 and by the Ministry of Science and
Education of Ukraine under the project ‘Small-scale energy-saving modules with the use of multifunctional devices with intensive hydrodynamics for the production, modification and encapsulation of
granules’, project No. 0119U100834.
1.
2.
3.
4.
5.

A.E. Artyukhov and V.I. Sklabinskyi, J. Nano- Electron. Phys., 8, No. 4: 04051-1 (2016).
A.E. Artyukhov and V.I. Sklabinskyi, J. Nano- Electron. Phys., 8, No. 4: 04083-1 (2016).
A.E. Artyukhov and A.A. Voznyi, Proc. Int. Conf. NAP, 5, No. 2: 02NEA01 (2016).
A.E. Artyukhov, Proc. Int. Conf. NAP, 5, No. 2: 02NEA02 (2016).
A.E. Artyukhov and V.I. Sklabinskyi, J. Nano- Electron. Phys., 9, No. 1: 01015-1 (2017).
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Among modern methods for the manufacture of nanomaterials, the mechanochemical approach to the
synthesis of nanopowders of refractory compounds is economically reasonable and ecologically safe.
Mechanochemical synthesis makes it possible to obtain nanostructured powders of refractory compounds and their compositions in a single technological process without using external heating.
The aim of the present work is to study the features of mechanosynthesis of nanopowders of refractory compounds: borides, silicides, and compositions based on them.
Mechanosynthesis was carried out in an АІR-0.015 planetary mill in an argon atmosphere. Mechanosynthesis products were assessed from results of
XRD, electron-microscopic, chemical, and photonic-correlation spectroscopy analyses.
The performed investigations enabled us to establish the features of the mechanism of formation of diborides and silicides. Diborides of the groups IV and V
transition metals (Ti, Zr, V, Nb) and disilicides of the
period 5 metals, independently of the group (Zr, Nb,
Mo), form by the mechanism of mechanically stimulated reaction (MSR) of SHS type. The typical morphology of the obtained powders is shown in Fig. 1.
The mean particle size of these powders (dmean) is 40–
Fig. 1. Morphology of MoSi2 nanopowder.
160 nm. For other metals, the formation of compounds
occurs by the mechanism of solid-phase diffusion
(SPD), and the obtained products require subsequent
low-temperature annealing in vacuum in the temperature range 600–800°С. After annealing, dmean is 160–
300 nm. The analysis of the obtained data indicates
that mechanosynthesis in the MSR regime (of SHS
type) is typical of only compounds with a high exoeffect of the chemical reaction. The main criterion of
realization of mechanosynthesis by the MSR mechanism is the adiabatic temperature (Тadb), which must
exceed 1800 К. In this connection, for obtaining na- Fig. 2. Electron microscopic image of
nopowders in complex systems in the process of (Ti0.8Cr0.2)В2 powder.
mechanosynthesis by the MSR mechanism, at least
one of the formed compounds must satisfy the indicated conditions.
The study of the staging of solid-phase interaction processes in complex systems that occur in
mechanosynthesis showed that the phase composition of the final product depends on the concentration area of the constitution diagram to which the compositions of the mixture corresponds. An investigation in the TiB2–CrB2 system (Тadb = 7184 К and 2100 К, respectively) showed that, depending on
the composition of the reaction mixture, in the process of mechanosynthesis, nanopowder of the
(Ti0.8Cr0.2)В2 solid-solution or 40 mass% TiB2–60 mass% CrB2 composite powder are obtained. According to the electron microscopy data (Fig. 2), (Ti0.8Cr0.2)В2 is polydisperse and consists of fine particles (20–50 nm) and their agglomerates (100–200 nm).
Regimes of obtaining powders of solid solutions and composite materials by the mechanosynthesis method in boride–silicide systems of transition metals have been established.

235

С10-13

Влияние условий получения на электронную структуру
нанодисперсного гидроксиапатита кальция
В.Л. Карбовский1, В.А. Дубок2, Н.А. Курган1, Л.И. Карбовская1, С.С. Смоляк1
1

Институт металлофизики им. Г.В. Курдюмова НАН Украины, Киев, Украина
Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины, Киев, Украина
natalkakurgan@gmail.com

2

В настоящее время, гидроксиапатит кальция (ГАП) широко используется как материал для различных биомедицинских применений, таких как замена костных и периодонтальных дефектов,
альвеолярного позвоночника, имплантатов среднего уха, стоматологических материалов и биологически активных покрытий на металлических костных имплантатах [1]. Однако, актуальными остаются вопросы установления закономерностей влияния условий (среда, добавки, температура, исходные реагенты) синтеза бионаноматериалов на основе апатита на их физикохимические свойства, решение которых позволит спрогнозировать максимально возможную
биосовместимость, регулируемую биоактивность, остеокондуктивные и остеоиндуктивные
свойства таких биоматериалов, которые будут включаться в метаболизм, способствовать процессам остеосинтеза и полного восстановления костной ткани [2].
В данной работе представлены результаты исследования электронной структуры нанодисперсного апатита кальция — химического аналога минерального вещества кости, полученного
при варьировании параметров синтеза: на последней стадии синтеза образцы промывали в различных органических веществах (вода, этанол, ацетон, глицерин, изопропанол). Кроме того,
прокаливание образцов происходило в разных температурных режимах (500°С, 700°С, 900°С,
1000°С), что позволило исследовать весь процесс формирования наночастиц и наноагломератов
гидроксиапатита. Диагностику образцов проводили методами рентгеновской фотоэлектронной
спектроскопии, атомно-силовой микроскопии и методом ядерного магнитного резонанса.
ТАБЛИЦА. Энергия связи электронов (эВ) остовных уровней атомов исследуемых соединений.
Соединение
ГАП, промыт этанолом

O1s
530,0

Ca2p1/2
350,3

Ca2p3/2
346,7

P2p3/2
132,6

ГАП, промыт изопропанолом
ГАП, промыт ацетоном
ГАП, промыт глицерином
ГАП, промыт водой

531,2
531,4
531,6
532,0

350,9
351,2
351,3
351,5

347,3
347,6
347,7
348,0

133,1
133,3
133,5
133,7

Показано, что размер частиц апатита, полученного отжигом при 700°С составляет 40 нм и
соответствует размеру частиц апатита в нативной кости. Анализ рентгеновских фотоэлектронных спектров исследованных образцов показал (табл.) увеличение энергии связи остовных
электронов атомов кальция, фосфора и кислорода в ряду: ГАП (этанол) → ГАП (изопропанол) → ГАП (ацетон) → ГАП (глицерин) → ГАП (вода), что свидетельствует об оттоке электронной плотности с атомов кальция и изменении симметрии кислородных тетраэдров.
Установлено влияние размерного фактора на структурные параметры гидроксиапатита кальция, который проявляется в более высокой локальной симметрии PO43− тетраэдров в нанодисперсном гидроксиапатите кальция. Существенный сдвиг спектра 31Р в область более низких частот при
увеличении температуры отжига указывает на увеличение магнитного экранирования ядер фосфора.
1.
2.

В.Л. Карбовский, А.П. Шпак, Апатиты и апатитоподобные соединения. Электронная структура и
свойства (Киев: Наукова думка, 2010).
V. Dorozhkin, J. Biomaterials, 31, No. 7: 1465 (2010).

236

С10-14

Електронно-променеве фізичне осадження у вакуумі
біологічно чистих (безліґандних) наночастинок оксиду заліза
С.Є. Литвин1, Ю.А. Курапов1, О.М. Важнича2, Я.А. Стельмах1, С.М. Романенко1,
О.І. Оранська3
1

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, Київ, Україна
2
Українська медична стоматологічна академія, Полтава, Україна
3
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Київ, Україна
*
litvin@paton.kiev.ua

Розглядається метод фізичного синтезу біологічно чистих (безліґандних) наночастинок оксиду
заліза в пористій матриці NaCl. Використано метод електронно-променевого випаровування та
осадження у вакуумі незалежних парових потоків заліза та NaCl. Керуючи інтенсивністю і
співвідношенням парових потоків, а також температурою підкладинки, можна регулювати розмірність та розподіл дисперсної фази в матриці.
Наведено результати дослідження структури пористих конденсатів композиції Fe–NaCl,
елементного, фазового складів і розміру наночастинок, а також їх термічної стабільності в системі NaCl–Fe–O. При швидкому вилученні з вакууму наночастинки заліза окислюються на повітрі до магнетиту. У початковому стані вони мають значну сорбційну здатність по відношенню до кисню і вологи, тому при подальшому нагріванні на повітрі відбувається зниження маси
пористого конденсату аж до температури 650°С в першу чергу за рахунок десорбції фізично
сорбованої вологи. Фізично адсорбований кисень бере участь в подальшому доокисненні Fe3O4
до Fe2O3 в діапазоні 380–650°С. Збільшення температури конденсації супроводжується зростанням розміру наночастинок, в результаті чого значно скорочується сумарна площа поверхні
наночастинок, а, отже, і їх здатність до сорбції.
Після відмивання від NaCl за допомогою трансмісійної електронної мікроскопії були отримані мікроструктури наночастинок Fe3O4 (див. рис.).
Досліджено вплив термообробки на повітрі на
структуру і склад наночастинок систем Fe–O. Підтверджено, що при спільному електронно-променевому
випаровуванні заліза і NaCl та подальшої конденсації
парового потоку наночастинки мають аморфну або
нанокристалічну структуру. При зростанні температури відпалу конденсатів на повітрі розмір наночастинок
оксиду заліза зростає.
Наночастинки магнетиту, законсервовані в пористій структурі хлориду натрію, шляхом електроннопроменевої технології у вакуумі, можливо легко перевести в колоїдні розчини. Використання їх у вигляді водної дисперсії для корекції гострої постгеморагічної анемії в дозі 6,75 мг Fe/кг, виявило протекторну дію на за- Рис. Мікроструктура та електронограма
гальну кількість еритроцитів та загальний гемоглобін, відмитих від NaCl наночастинок Fe3O4.
що реєструвалося в різні терміни відновного періоду.
Вони активували регенераторну реакцію кісткового мозку, що проявлялося зростанням числа
ретикулоцитів в крові. Це означає, що навіть без стабілізації досліджувані наночастинки магнетиту у вигляді водної дисперсії, виготовленої ex tempore, мають характерну протианемічну дію, яка
може бути використана в медицині [1].
1.

Y.A. Kurapov, E.M. Vazhnichaya, S.E. Litvin, S.M. Romanenko, G.G. Didikin, T.A. Devyatkina, Y.V.
Mokliak, and E.I. Oranskaya, SN Applied Sciences, 1, No. 1: 102 (2019).
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Синтез ввуглецевих нанотрубок
к (ВНТ) метоодом CVD (Chemical
(
Vapour
V
Depossition) на під
дкладинках з прровідникови
их матеріалівв має широккі перспекти
иви застосув
вання з мето
тою цілеспряямованої
модифіккації їх повеерхні. Саме за допомоггою CVD-методу можн
на синтезуваати ВНТ-по
окриття з
різними
и фізико-мехханічними вл
ластивостям
ми нанотруб
бок, а відтак і композитнних покриттів на підкладинц
ці, де добавккою до задааної матрицці виступаютть ВНТ. Одн
нак проблем
мою є нейтр
ралізація
хімічноїї взаємодії між
м каталіти
ичними нанооцентрами, з яких виростають ВНТ
Т, і матеріал
лом підкладинки
и [1]. Одним
м з методів ви
ирішення ціієї проблеми
и є пасивація
я поверхні м
металів шлях
хом створення н
на ній тонкоого поверхнеевого, хіміччно інертногго прошарку
у матеріалуу. Таким про
оміжним
пасивую
ючим шаром
м може висступати AlN
N. В цьому діелектрику досить сиильний між
жатомний
зв’язок, він має дуж
же хороші теплопровідніі властивостті (коефіцієн
нт теплопроввідності від десятків
до 180 В
Вт/м·К), висооку міцністьь, хорошу аддгезію до ши
ирокого спек
ктру матеріаалів.
В гіббридному гееліконно-дугговому, іоннно-плазмовом
му реакторі [2] на залізнних підклади
инках був
синтезовваний прошарок AlN різзної товщинни (100–800 нм).
н Далі, у вакуумно-теехнологічній
й установці [1] н
на ньому булли синтезоваані ВНТ різнної морфоло
огії. В якостті каталізатоора для CVD
D синтезу
ВНТ виккористаний Ni,
N що напор
рошувався в вакуумі на синтезовану
с
у плівку AlN
N. Отримана плівка
п
Ni
(товщин
ною ∼ 3–7 нм
м) надалі відп
палювалась.. Таким чино
ом на поверх
хні AlN форм
мувались катталітичні
центри ррозміром 5––20 нм. Син
нтез ВНТ наа залізних піідкладинках з пасивуюччим прошар
рком AlN
здійсню
ювався з робоочого газу С2Н2 при йогоо тисках ∼ 1 Па і темпер
ратурі нагріввального сто
олика, на
якому розміщували
ись підклади
инки, ∼ 700°С
С протягом ∼ 40 хв. Мо
орфологія оттриманих ВНТ залежить відд багатьох теехнологічних
х параметрівв і один з вид
дів морфологгій представллений на рисс.

а
б
Рис. Виггляд ВНТ, си
интезованих на
н проміжно му шарі AlN
N товщиною 760
7 нм на зал
алізній підклаадинці: а)
— виглядд ВНТ зверхуу; б) — в пер
рерізі шару A
AlN, відколото
ого від залізн
ної підкладиннки.

Мож
жна бачити (рис.), що на
н поверхні підкладинкки синтезоваано густе поокриття з ВНТ типу
«плутан
нки», яке най
йбільш прид
датне для поодальшого заповнення
з
отриманогоо шару ВНТ
Т іншими
функціоональними матеріалами
м
и.
1.
2.

V.Yee. Panarin, M.Ye. Svavil’ny
yi, M.A. Skorryk, A.I. Khom
minich, T.O. Prikhna,
P
and A
A.P. Shapovaalov, Journal oof Superhard Materials,
M
40,, No. 4: 267 (22018).
И. К
Короташ, В. Одиноков,
О
Г. Павлов, Э. Р
Руденко, Д. Полоцкий,
П
В.. Семенюк, В
В. Сологуб, НаноиндуН
стриия, 4: 14 (2010).
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Вакуумно-деформаційні технології створення
радіаційно-захисних ламінатів
В.М. Воєводін, В.А. Білоус, Г.Ю. Ростова, М.І. Ільченко, О.С. Купрін, В.Д. Овчаренко,
О.В. Рибка
ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут», Харків, Україна
rostova@kipt.kharkov.ua

Гостру потребу в нових радіаційно-захисних матеріалах мають аерокосмічні системи (захист
від космічного випромінювання орбітальних станцій, супутників зв'язку та навігації, пілотських
кабін висотних літаків тощо), мобільні ядерно-енергетичні джерела, медичні і технологічні маніпуляції, пов'язані з застосуванням чи обробленням різноманітних джерел іонізуючого випромінювання та ін. Важкі метали (елементи з великим атомним номером) у порівнянні з легкими
металами (елементи з малим атомним номером) мають кращі радіаційно-захисні властивості,
але й значно більшу питому вагу. Таке співвідношення природних характеристик металів з цих
двох груп не дозволяє створити одночасно легкі та високоефективні радіаційно-захисні структури тільки із важких металів. За допомогою технологій виготовлення шаруватих матеріалів
можна створити тонкий матеріал із шарів легких та важких металів, який буде ефективно відбивати рентгенівське і гамма-випромінювання [1].
В роботі були розроблені технологічні процеси створення шаруватих композиційних матеріалів (ламінатів) на основі шарів Al–Pb, CuTi та Ti–Fe–W та досліджено їх радіаційно-захисні
властивості від рентгенівського та γ випромінювання.
Виготовлення зразків трикомпонентних композитних ламінатів здійснювали за технологічною схемою в два етапи:
— отримання відносно товстої композитної заготівки шляхом зварювання шарів із різнорідних
металів за вакуумно-деформаційною методикою із застосуванням вакуумної прокатнозварювальної установки СВАПР;
— розкатка композитних заготівок у стрічки різної товщини звичайною атмосферною прокаткою.
Аналіз експериментальних даних про залежність радіаційно-захисних характеристик шаруватих ламінатів від параметрів їх внутрішньої архітектури свідчить про те, що характерною
особливістю захисних властивостей композитів є притаманна цим властивостям емерджентність, зумовлена наявністю інтерфейсів між шарами різних металів.
Розроблено вакуумно-деформаційну технологію отримання радіаційно-захисних багатошарових трикомпонентних композитів системи Ti–Fe–W, які є потенційно конкурентоздатними
порівняно з композитами системи Al–Pb через вищу температуру плавлення їх складових.
Робота виконана в рамках цільової комплексної програми фундаментальних досліджень
НАН України «Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів та нанотехнологій»
на 2015–2019 р. (проекти 63/15-Н, 63/16-Н, 63/17-Н).
1.

V. Bilous, V. Borysenko, V. Voyevodin, S. Didenko, M. Ilchenko, O. Rybka,, O. Kuznetsov, Y. Plisak.
Journal of Materials Science and Chemical Engineering, 2, No. 8: 6 (2014).
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Карбід ккремнію заввдяки своїм
м унікальним
м властивосстям набуваає все більш
шого застосу
ування у
різних ггалузях, що спонукає до пошуку ш
швидких та дешевих
д
способів йогоо отриманняя. Досить
дешевим
м та швидкоо відновлювваним джереелом як Si так
т і C є росслинна біомааса та її відх
ходи, які
досить ччасто не знааходять свогго раціональьного використання.
Карббід кремнію
ю отримано прямим
п
карбботермічним
м синтезом активованог
а
го вугілля з біоаморфним діоксидом креемнію протяягом 1 годинни при 1400–
–1900°С і сттрімкому наг
агрів. Останн
ній вилучено з рисової луззги з викориистанням ін
нноваційної, еко
ологічно беззпечної, безввідходної теехнології
[1].
Од
держані зраззки SiC дослліджено різн
ними фізико-хімічними методами: низькотемпературною ад
дсорбцією–д
десорбцією азоту, ренттгенівською дифрактомет
д
трією (XRD
RD), інфрач
червоним
спектр
ральним анаалізом із Фуур’є перетвворенням
(FTIR--ATR) у реежимі не пповного відбивання,
скануввальною
електронноою
мікро
оскопією
(SEM), рентґеноф
флюоресценттною спекттроскопією (XR
RF).
З дифрактогра
д
м, наведениих на рис., сттає зрозумілим, що в резулььтаті реакціїї при темпер
ратурі від
1500°С
С і вище утворюється β--SiC, що маєє розміри
Рис. Диф
фрактограми вихідного SiO
S 2 (1) та оттри- кристаалічної ґратк
ки α = 4,33655–4,3575 Å, які блиманих каарбідів протяягом 1 год. пр
ри різних тем
мпезькі до величин нав
ведених у ліітературі — 4,3589 Å
ратурах: 2 — 1400°C; 3 — 1500°C
C, 4 — 1600°C
C; 5
[2]. За формулою Селякова–Ш
С
Шеррера розр
раховано
— 1700°C
C, 6 — 1800°C
C; 7 — 1900°C
C.
розміри кристалітів карбіду. Встановлен
но, що βSiC з максимальни
м
им розміром
м кристаліту
у 29,5 нм
одержан
но при 1800°°C. Як XRD, XRF так і FT
TIR-ATR під
дтверджено,, що вже прии 1500°C у пр
родуктах
залишаєється незначна кількість діоксиду крремнію і вжее при 1600°C
C і вище він ввже повністю
ю відсутній, оскіільки відсуттні смуги хар
рактерні дляя зав’язків Si–O–Si.
S
Отж
же, мінімалььна темпераатура при
якій відббувається поовна конверссія вихідної сировини у діоксид креемнію протяг
ягом 1 годин
ни реакції
— 1700°°C. Методом
м SEM показзано, що товвщина волоккон карбіду зростає з піддвищенням температури. ED
DX аналіз одержаних часстинок і волоокон SiC, викконаний при
и SEM-досліддженнях, під
дтвердив
наявністть Si і C. З крривих низько
отемпературрної адсорбц
ції-десорбції азоту розрах
аховано пито
ому поверхню за методом БЕ
ЕТ одержаних зразків. Воона коливаєтться від 1,8 до 11,5 м2/г.
Робооту виконан
но за фінансової підтрим
мки НАН України в рам
мках Цільоввої комплекссної міждисципллінарної проограми наукових дослідджень НАН України
У
з ро
озроблення ннаукових заасад раціональноого використтання приро
одно-ресурссного потенц
ціалу та стал
лого розвиттку на 2015–
–2019 рр.
(за договвором № 14).
1.
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