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Дослiджено температурнi залежностi кiнетичних характеристик (електропровiдности, теп-
лопровiдности й коефiцiєнта термо-ЕРС) сплавiв системи Fe–Ni–Al (Н26Ю2) та Fe–Ni–
Ti (Н27Т3) в мартенситно-аустенiтних станах в iнтервалi температур 4.2–1173 К. На основi
експериментальних даних розраховано коефiцiєнт Лоренца i проаналiзовано його чутливiсть
до фазово-структурних перетворень у таких системах.
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I. ВСТУП

Теплопровiднiсть, електропровiднiсть та термо-
ЕРС сплавiв Fe–Ni i розрахований на їхнiй основi ко-
ефiцiєнт Лоренца в залiзо-нiкелевому сплавi Н30 (Fe-
30.4Ni-0.02C-0.1Si) проявили неоднакову чутливiсть
до фазово-структурних перетворень, зокрема до рiз-
них етапiв прямого i зворотного мартенситних пере-
творень [1], i виявили своєрiднi вiдхилення вiд закону
Вiдемана–Франца. Логiчним було розширити вiдпо-
вiднi дослiдження на мартенситно-старiючi складно-
леґованi сплави з цiкавим у практичному планi комп-
лексом фiзичних, механiчних та технологiчних влас-
тивостей.

Алюмiнiй i титан широко заcтосовують для леґу-
вання сталi та сплавiв на Fe–Ni-основi як елементи,
що сприяють старiнню з видiленням дисперсних змiц-
нювальних фаз типу NiAl, Fe2Al, Ni3Al (γ′-фаза з
ГЦК впорядкованою ґраткою типу Cu3Au), Fe3Al (α′-
фаза з iмовiрно ОЦК впорядкованою ґраткою) та γ′-
Ni3Ti з кубiчною ґраткою i η-Ni3Ti з гексагональною
структурою в мартенситно-старiючих сталях i преци-
зiйних сплавах. Установлення фiзико-хемiчних умов
утворення iнтерметалiдних фаз у складнолеґованих
сплавах на залiзо-нiкелевiй основi, їх iдентифiкацiя
i вплив на фiзичнi властивостi таких систем зали-
шається складною експериментальною задачею через
схильнiсть Fe–Ni сплавiв до значного концентрацiйно-
го розшарування, вiдсутнiсть однозначної iнформацiї
про низькотемпературнi фази навiть у бiнарних спла-
вах i високу дисперснiсть та малу кiлькiсть вторинних
фаз [2–7].

У наш час все ще невiдомi нi електронна концентра-
цiя, нi номери заповнених зон, нi якi-небудь кiлькiснi
характеристики поверхнi Фермi навiть моноалюмiнi-
дiв залiза й нiкелю, не говорячи вже про мартенситно-
аустенiтнi стани сплавiв системи Fe–Ni–Al довiльного

концентрацiйного складу [2]. На складнiсть криста-
лоструктурних станiв i фазових перетворень у спла-
вах системи Fe–Ni–Al вказують i результати працi [5].
Ретельними електронно-мiкроскопiчними дослiджен-
нями авторам роботи не вдавалось точно iдентифi-
кувати фази, якi утворюються при старiннi спла-
ву Н30Ю4. За даними статтi не ясно, чи зароджен-
ня бiльш стабiльної α-фази з розмiрами зерен ∼50–
100 Å на завершальних стадiях старiння аустенiту
вiдбувається шляхом перетворення частинок γ-фази,
чи цi фази зароджуються незалежно паралельно й ди-
фузiйно взаємодiють тiльки з матрицею, чи зазнають
взаємного перетворення, проходячи через певнi про-
мiжнi стадiї. Цi питання потiм нiхто не розглядав, i
вони все ще вiдкритi. У залiзо–нiкелевих сплавах ти-
тан сприяє складним процесам старiння як мартен-
ситу, так i аустенiту [6,7], тому вивчення фазових пе-
ретворень у таких сплавах ще бiльш ускладне, нiж
у Fe–Ni–Al-сплавах через вищу дисперснiсть та малу
кiлькiсть iнтерметалiдних фаз.

Актуальнiсть праць iз комплексного експеримен-
тального вивчення теплофiзичних, електрофiзичних,
магнетних, механiчних i технологiчних властивостей
конструкцiйних крiогенних матерiялiв зросла у зв’яз-
ку з роботами iз практичного використання високо-
температурної надпровiдности [8] в електротехнiчно-
му обладнаннi [9]. До таких крiогенних матерiялiв iз
рiзноманiтними комплексами фiзичних та технологiч-
них властивостей можуть бути вiднесенi безвуглецевi
сплави на основi систем Fe–Ni. Тому працi з комплек-
сного вивчення фiзичних властивостей Fe–Ni-сплавiв
у мартенситно-аустенiтних станах [3,4,7,10] ми поши-
рили на дослiдження температурних залежностей ко-
ефiцiєнта термо-ЕРС, питомого електроопору та ко-
ефiцiєнта теплопровiдности сплавiв систем Fe–Ni–Al
i Fe–Ni–Ti в широкому температурному iнтервалi вiд
4.2 до 1173 К.
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Крiм того, такi кiнетичнi характеристики, як коефi-
цiєнт термо-ЕРС, електропровiднiсть та модуль Юн-
га, можна вимiрювати без руйнування зразкiв або
навiть на деталях вiдповiдно методами притискних
контактiв, струмовихровим методом та за швидкiстю
поширення пружних хвиль. Отже, данi таких дослi-
джень можуть бути корисними при розробцi методiв
фiзичної дiягностики фазово-структурних станiв ме-
талевих систем.

II. МАТЕРIЯЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛIДЖЕННЯ

У цiй статтi розглянуто результати дослiдження
температурних залежностей коефiцiєнтiв теплопро-
вiдности, термо-ЕРС, питомого електроопру та числа
Лоренца сплавiв систем Fe–Ni–Al (Н26Ю2) i Fe–Ni–Ti
(Н27Т3), яке проводилось за методикою, що описа-
на в працях [1,11]. Вимiрювання робили потенцiомет-
ричним методом при стацiонарному тепловому потоцi
вздовж осi двох зразкiв, який забезпечувала ґрадiєн-
тна електропiчка, а електродами служили тонкi про-
вiдники термопар, що заклинювались в отворах зраз-
кiв. Електродами порiвяння для вимiрювання термо-
ЕРС використовували провiдники з Ni при темпера-
турах, вищих за кiмнатну, та з Cu — при низьких
температурах, вiдповiдно нiкель–нiхромових i мiдь–
константанових термопар. Зразками служили цилiнд-
рики дiяметром 5 мм i довжиною 25 мм. Для кожного
з пари зразкiв розраховували коефiцiєнт термо-ЕРС,
питомий електроопiр i коефiцiєнт теплопровiдности.
Максимальнi вiдноснi похибки вимiрювань коефiцiєн-
та термо-ЕРС, питомого електроопору й коефiцiєнта
теплопровiдности не перевищували вiдповiдно 1.5%,
2.5% i 4%. За даними двох останнiх характеристик
розрахували число Лоренца L = λeρ/T . Електронний
складник теплопровiдности λe, згiдно з [12], визнача-
ли зi спiввiдношення 1/λe = ρ0/(L0T + BT 2). У цьо-
му виразi ρ0 — залишковий опiр (у нашому випадку
ρ4.2K), L0 i B — константи, якi можна взяти з даних
вимiрювань на дуже чистому залiзi [12] (вiдповiдно
2.3·10−8 Вт/Ом·м та 10−4 см/Вт·К). Така методика
розрахункiв числа Лоренца дає коректнi результати
для залiзо–нiкелевих сплавiв тiльки в дiлянцi низьких
температур. При температурах, близьких та вищих за
кiмнатну, бiльш прийнятним, як це показано в роботi
[1], для розрахункiв числа Лоренца використовувати
спiввiдношення λe ≈ λΦ = 0.5λ, яке ми запропонува-
ли.

Виплавленi на основi армко-залiза й елект-
ролiтичного нiкелю дослiджуванi сплави Н26Ю2
(25.8 мас. % Ni; 2.15 % Al; 0.02 % C; 0.17 % Si;
0.17 % Mn; 0.002 % P; 0.001 % S) i Н27Т3
(26.6 мас. % Ni; 2.65 % Ti; 0.02 % C; 0.024 % Si;
0.002 % P; 0.001 % S та решта Fe) вальцювали i з них
виготовляли зразки. Останнi нормалiзували в очище-
ному аргонi при 1173 К протягом 0.5 год i повiльно
охолоджували до кiмнатної температури, а потiм гар-
тували вiд 1273 К у водi з подальшим переохолоджен-
ням у рiдкому азотi. У вихiдному мартенситному або

аустенiтному станi зразки нагрiвали та охолоджува-
ли в дiяпазонi температур 4.2–1173 К з вiдповiдними
вимiрюваннями.

III. РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТУ
ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Магнетометричнi й дилатометричнi вимiрювання
показали, що при швидкостi охолодження та нагрi-
вання близько 40 град/хв вiдповiдно пряме мартен-
ситне γ → α-перетворення в сплавi Н26Ю2 вiдбува-
ється в iнтервалi температур близько 353–270 К, а
зворотне α → γ при 773–900 К. Порiвняно з залiзо-
нiкелевим сплавом Н26 [10] 2% Al знижують темпе-
ратуру початку прямого мартенситного перетворення
на 40 К, а температуру початку зворотного мартен-
ситного перетворення пiдвищують на 85 К. У загар-
тованому на максимальну кiлькiсть мартенситу станi
така кiлькiсть алюмiнiю викликає збiльшення пито-
мого електричного опору сплаву при кiмнатнiй темпе-
ратурi (293 К) з 0.3 мкОм·м до 0.52 мкОм·м, а коефi-
цiєнт термо-ЕРС в парi з мiддю зменшує з 40 мкВ/К
до 2.8 мкВ/К. Це вказує на зниження концентрацiї
вiльних електронiв (густини станiв на поверхнi Фер-
мi) при розчиненнi алюмiнiю в кристалiчнiй структурi
Fe–Ni-сплаву. Титан знижує температуру початку як
прямого, так i зворотного мартенситних перетворень
залiзо–нiкелевих сплавiв.

Для сплаву Н27Т3 за аналогiчних, як i в спла-
вi Н26Ю2, умов охолодження та нагрiвання тем-
пературнi iнтервали прямого γ → α- i зворотного
α → γ-мартенситних перетворень становлять вiдпо-
вiдно близько 223–473 К i 720–970 К. У загартовано-
му на максимальну кiлькiсть мартенситу станi вмiст
3.25 ат. % титану викликає збiльшення питомого елек-
тричного опору сплаву Fe–27Ni [10] при кiмнатнiй
температурi (293 К) на 110.1% i зменшення коефiцiєн-
та термо-ЕРС в парi з мiддю на 61.4%. В аустенiтно-
му станi вплив титану на електрофiзичнi властивостi
сплавiв також суттєвiший i зводиться до пiдвищення
питомого електроопору на 175% та зниження термо-
ЕРС на 77.5%. Як показали паралельнi вимiрювання
модуля Юнґа сплавiв Fe–Ni–Ti [7], така кiлькiсть ти-
тану викликає збiльшення їх показникiв, що вiдобра-
жає сили мiжатомних зв’язкiв як у мартенситному,
так i аустенiтному станах вiдповiдно на 9.9 i 12.6%.
Розмiри атомiв титану (1.46 Å) бiльшi, нiж розмiри
атомiв залiза (1.24 Å) та нiкелю (1.25 Å), i його вве-
дення збiльшує параметри кристалiчної ґратки Fe–Ni-
сплавiв, а це повинно б викликати послаблення сил
зв’язку i модуля Юнґа. Але цього не спостерiгається,
що свiдчить про домiнуючий вплив титану на елект-
ронну структуру сплаву Н27Т3.

Дослiджуванi сплави за вмiстом залiза i стороннiх
домiшок близькi до бiнарного залiзо–нiкелевого спла-
ву Н30, температурнi залежностi кiнетичних харак-
теристик якого ми розглянули в роботi [1], оскiльки
їх виплавляли за однаковою технологiю i з однако-
вих основних компонент. Дещо менший умiст нiкелю
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в сплавi Н26Ю2 (далi в ат. %), що становив 24.88% Ni,
порiвняно зi сплавом Н30 (29.0% Ni) можна розгля-
дати як замiну атомiв нiкелю алюмiнiєм (4.41% Al)
у твердому розчинi їх у залiзi, вмiст якого в цих
сплавах був близьким i становить вiдповiдно 70.04 i
70.17%. Вiдповiдно вмiст нiкелю в сплавi Н27Т3 ста-
новив 25.95% Ni, 2.66% Ti i 71.8% Fe. Отже, вiдмiннос-
тi в температурних залежностях питомого електроо-
пору, коефiцiєнтiв термо-ЕРС i теплопровiдности та
коефiцiєнта Лоренца цих сплавiв, якi вимiрювались
i розраховувались за однаковою методикою, дадуть
змогу оцiнити вплив алюмiнiю та титану на кiнетику
кристалоструктурних процесiв у таких системах. То-
му будемо аналiзувати температурнi залежностi пи-
томого електроопору (рис. 1а, 3а), питомої теплопро-
вiдности (рис. 1б, 3б), абсолютного коефiцiєнта термо-
ЕРС (рис. 2а, 4а) та коефiцiєнта Лоренца (рис. 2б, 4б)
сплавiв Н26Ю2 i Н27Т3 в порiвняннi з аналогiчними
даними для сплаву Н30, якi описанi у статтi [1].

Рис. 1. Температурнi залежностi питомого електроопо-
ру (а) i коефiцiєнта теплопровiдности (б) загартованого
сплаву Н26Ю2 при нагрiваннi (1), охолодженнi й переохо-
лодженнi (2) та вiдiгрiваннi до кiмнатної температури (3).

Загартований вiд температури 1173 К у водi кiмнат-
ної температури i переохолоджений у рiдкому азотi
дослiджуваний сплав Н26Ю2 мiстив 96% мартенситу
i 4% залишкового аустенiту (вихiдний фазовий склад
сплавiв визначався при кiмнатнiй температурi магне-
тометричним i рентґеноструктурним методами). Пер-
ше, що привертає до себе увагу при порiвняннi тем-
пературних залежностей трьох кiнетичних характе-
ристик для бiнарного сплаву Н30 i дослiджуваного
сплаву Н26Ю2, — це якiсно подiбний у багатьох дi-

лянках характер змiн кiнетичних властивостей i сут-
тєвi вiдмiнностi в поведiнцi коефiцiєнта Лоренца. Ос-
таннiй, розрахований за однаковими методиками для
обох сплавiв, проявляє в сплавi Fe–Ni–Al бiльшi вiдхи-
лення вiд стандартного значення в бiк перевищення,
особливо в дiлянках високих температур як у мартен-
ситному, так i аустенiтному станах.

Рис. 2. Температурнi залежностi абсолютного коефiцi-
єнта термо-ЕРС (а) загартованого сплаву Н26Ю2 при на-
грiваннi (1), охолодженнi й переохолодженнi (2) та вiдi-
грiваннi до кiмнатної температури (3) i коефiцiєнта Ло-
ренца (б) при нагрiваннi (1,5), охолодженнi (2,3) та вiдi-
грiваннi до кiмнатної температури (4), розрахованого за
методикою [12] на дiлянках (3,4,5) та за нашою методи-
кою — кривi 1,2.

Докладнiший розгляд залежности коефiцiєнта Ло-
ренца дослiджуваного сплаву Н26Ю2 дає змогу ви-
дiлити на кривих нагрiвання його в мартенситному
станi (крива 1 на рис. 2б) близько шести дiлянок,
у яких спостерiгаються значнi вiдхилення вiд моно-
тонности. Хоча аналiз кристалоструктурних змiн при
нагрiваннi полiкристалiчної багатофазної системи є
дуже складною задачею, для вияснення домiнуючих
чинникiв впливу на комплекс кiнетичних характерис-
тик ми використаємо наявну iнформацiю про елек-
тронну структуру основних фазових складникiв та-
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ких систем. Зокрема в роботi [13] на основi результа-
тiв дослiдження термоелектричних властивостей i лi-
тературних даних проаналiзовано особливостi зонної
структури сплавiв системи Fe–Ni. За даними вивчен-
ня температурних залежностей електричного опору й
термо-ЕРС, автори працi [14] розглянули електронну
структуру iнтерметалiдної сполуки Ni3Al, яка є фа-
зовим складником дослiджуваного сплаву.

Змiна термоелектрорушiйної сили й електроопору
сплаву визначається впливом домiшок, температури
й дефектiв структури на електроннi параметри мета-
лу: густину електронних станiв, швидкiсть електро-
нiв i величину поперечного розсiювання електронiв.
Густина електронних станiв i швидкiсть електронiв
залежать вiд топологiї поверхнi Фермi, радiус розсi-
ювання пов’язаний з iмовiрнiстю розсiювання на де-
фектах кристалiчної структури. Оскiльки залежностi
ρ(T ) i S(T ) не є лiнiйними як у дiлянках низьких,
так i високих температур для аустенiтного й особли-
во мартенситного станiв, то їх не можна iнтерпрету-
вати в межах однофазної теорiї або наближення вiль-
них електронiв, якi передбачають лiнiйний характер
названих залежностей у температурних дiлянках, ви-
щих вiд дебаївської. Як уважають автори працi [15],
електропровiднiсть i термоелектрорушiйна сила пере-
хiдних металiв визначаються електронами, якi пере-
бувають у sp-станах, оскiльки електрони вузької d-
зони характеризуються великою ефективною масою й
малою рухливiстю. Цiлком природним є припущення,
якого дотримуються автори цiєї статтi, що сплави мiж
близькими сусiдами в перехiдному рядi характеризу-
ються мiнiмальними порушеннями зонної структури
компонент унаслiдок їхньої близькости мiж собою. У
таких системах змiна зонної структури зi змiною спiв-
вiдношення компонент зводиться до змiни положен-
ня рiвня Фермi. Розглядаючи феромагнетнi елемен-
ти, якими є Fe i Ni, слiд ураховувати розчеплення
d-зони на двi пiдзони з протилежними напрямками
спiнiв. Оскiльки розчеплення пiдзон сильно змiнює-
ться з температурою i в точцi Кюрi обидвi пiдзони
зливаються в одну, то й величина коефiцiєнта абсо-
лютної термо-ЕРС у феромагнетнiй дiлянцi повинна
проявляти складну температурну залежнiсть, а вище
вiд точки Кюрi — близьку до лiнiйної. Правомiрнiсть
вище викладених мiркувань щодо бiнарного сплаву
Н30 i потрiйного Н26Ю2 пiдтверджують данi наших
експериментальних дослiджень, якi виявили майже
лiнiйну температурну залежнiсть коефiцiєнта термо-
ЕРС цих сплавiв у парамагнетному аустенiтному ста-
нi (зокрема, крива 2, рис. 2а) i значно складнiшi за-
лежностi в мартенситному феромагнетному. Врахову-
ючи пряму залежнiсть термо-ЕРС вiд зонної структу-
ри, можна судити про особливостi зонної структури
металевих систем за їх термоелектричними власти-
востями.

При нагрiваннi переважно мартенситної структу-
ри як бiнарного сплаву Н30 [1], так i дослiджуваного
в цiй роботi потрiйного Fe–Ni–Al-сплаву в iнтервалi
температур 273–472 К (кривi 1, рис. 1а,б, 2а,б) їх-
нi питомi електроопори й теплопровiдностi зростають

монотонно, абсолютнi ж термо-ЕРС зазнають проти-
лежних змiн — в сплавi Н26Ю2 вона зменшується, а в
Н30 — зростає. Змiни коефiцiєнта Лоренца, розрахо-
ваного за однаковою методикою на базi двох перших
названих характеристик, виявляють радикальну вiд-
мiннiсть. Якщо у сплавi Н30 вiн зростав, то в Н26Ю2
проявляє чiтко виражений мiнiмум при температу-
рi близько 373 К. Оскiльки в дiлянцi цих темпера-
тур певних фазових перетворень не спостерiгається,
то названi змiни фiзичних характеристик сплавiв мо-
жуть бути пов’язанi зi змiнами атомного порядку [15].

Мiнiмум на кривiй температурної залежности кое-
фiцiєнта Лоренца (рис. 2б, крива 1) в околi темпера-
тури 373 К можна пояснити впливом атомiв алюмi-
нiю й вуглецю. Вiдома висока здатнiсть Al i С сприя-
ти атомному впорядкуванню аустенiту залiза з ГЦК-
ґраткою. Хоча вмiст цих елементiв у дослiджуваному
сплавi недостатнiй для утворення повнiстю впоряд-
кованого аустенiту складу Fe3AlC (ε- або K-фази),
але створення передумов цього (сеґреґацiй атомiв або
кластерiв) цiлком допустиме. Такi утворення, якi пiс-
ля гартування наслiдує мартенсит у виглядi додатко-
вих дефектiв кристалiчної структури, викликатимуть
локальнi анiзотропнi напруги. При вiдпусках мартен-
ситу в дiлянцi температур 373–423 К (дiлянка “пер-
шого перетворення” при вiдпуску вуглецевих сталей)
вiдбувається утворення сеґреґацiй атомiв вуглецю i,
можливо, алюмiнiю в мiсцях названих вище дефектiв
структури й дислокацiй (утворення атмосфер Кот-
релла) та зняття гартувальних напружень. Знижен-
ня дефектности кристалiчної структури мартенситу,
зумовлене названими процесами, викликає зниження
електроопору (останнє спостерiгали й дослiджували
в багатьох роботах з вивчення розпаду мартенситу в
сталях) i, вiдповiдно, зменшення коефiцiєнта Лорен-
ца. Подальше зростання дiлянок сеґреґацiй атомiв i їх
кiлькости може привести до того, що вони стануть за-
родками низькотемпературного ε-карбiду, а їх розмi-
ри будуть спiврозмiрними з довжиною хвиль електро-
нiв провiдности на поверхнi Фермi, що викликає силь-
не розсiювання електронiв i зростання електроопору.
Цей момент чiтко фiксується зростанням коефiцiєн-
та Лоренца. Достовiрнiсть таких процесiв iз участю
вуглецю пiдтверджують данi працi [16], у якiй зафiк-
совано видiлення тонкодисперсних карбiдiв у залiзо-
нiкелевiй сталi з умiстом вуглецю майже удвiчi мен-
шим (0.01 мас. %), нiж у дослiджуваному сплавi. Слiд
вiдзначити, що описанi процеси на кривiй ρ(T ) вiдо-
бразились ледь помiтним перегином на фонi монотон-
ного зростання (рис. 1а, крива 1).

Подальше нагрiвання сплаву в дiлянцi температур
473–673 К виявляє чiткий максимум при 573 К на кри-
вiй L(T ), мiнiмум коефiцiєнта термо-ЕРС i лише пе-
регин на кривих ρ(T ) i λ(T ) (кривi 1, рис. 1а,б, 2а,б).
Саме в цьому температурному iнтервалi вiдбувається
старiння Fe–Ni–Al-мартенситу [2,17], що завершуєть-
ся видiленням iнтерметалiду NiAl. Цi процеси можна
вважати вiдповiдальними за названi ефекти, виходя-
чи з того, що впорядкування структури в мiкродiлян-
ках, збагачених нiкелем i алюмiнiєм, викликає зрос-

237



А. Г. МЕДВIДЬ

тання електроопору, аналогiчно до виявленого в ранi-
ше згаданiй працi [15], а пiсля формування i вiдособ-
лення часточок iнтерметалiду — до його зменшення.
На фонi значних теплових впливiв на кiнетичнi ха-
рактеристики сплаву старiння мартенситу та супут-
нi кристалоструктурнi змiни проявились на темпера-
турних залежностях, зокрема питомого електроопо-
ру, малопомiтними перегинами, а на кривiй коефiцi-
єнта Лоренца (рис. 2б, крива 3) — чiтко вираженим
максимумом.

У температурному iнтервалi 773–900 К спостерiгає-
ться рiзке зростання питомого електроопору, затрим-
ка зростання термо-ЕРС, деяке зменшення теплопро-
вiдности i своєрiдне зростання коефiцiєнта Лоренца
з мiнiмумом посерединi (кривi 1, рис. 1а,б, 2а,б). Ос-
таннiй ефект ми виявиили в бiнарному сплавi Н30 [1]
й iдентифiкували як двостадiйний процес зворотно-
го мартенситного α → γ-перетворення. Логiчно при-
пустити, що в леґованому алюмiнiєм мартенситi зво-
ротне мартенситне перетворення розпочинається в дi-
лянках, якi не зазнали старiння i збагаченi на Al i Ni,
а пiзнiше поширюється на дiлянки, у яких вiдбуло-
ся старiння i вони стали збiдненi на леґуючi компо-
ненти. Справдi, лiтературнi данi й нашi дослiдження
свiдчать [2,7,15], що зменшення вмiсту нiкелю та алю-
мiнiю в залiзо-нiкелевих сплавах приводить до пiд-
вищення температури α → γ-перетворення (An). Не
виключено, що цi два етапи перетворення, якi чiтко
проявляються на кривих L(T ), вiдбуваються за рiз-
ними кiнетиками й можуть мати вiдмiннi морфологiї.

При нагрiваннi зразкiв вище вiд температури 900 К
їх дослiджуванi кiнетичнi характеристики змiнюють-
ся монотонно, як i у сплавi Н30, а на залежностях
L(T ) спостерiгається максимум у дiлянцi 1000 К. Ця
дiлянка температур для сплавiв такого складу харак-
терна iнтенсивним старiнням аустенiту й видiленням
iнтерметалiдних фаз γ-Ni3Al i α-Fe3Al. Як i при ста-
рiннi мартенситу, механiзм видiлення аналогiчний i
його вплив на коефiцiєнт Лоренца подiбний. Дещо
вужчий i менш виражений максимум при старiннi аус-
тенiту пiдтверджує iнтенсивнiше протiкання процесiв
при вищих температурах.

Охолодження зразкiв в аустенiтному станi вiд тем-
ператури 1200 К до початку прямого мартенситно-
го перетворення (353 К) супроводжується монотон-
ною змiною всiх трьох характеристик — майже лi-
нiйним зменшенням з деяким перегином у дiлян-
цi температури близько 800 К (кривi 2, рис. 1а,б,
2а). Майже прямолiнiйний характер зменшення кiне-
тичних характеристик сплаву в аустенiтному ГЦК-
структурному станi зi зменшенням теплового розсiю-
вання електронiв, особливо абсолютного коефiцiєнта
термо-ЕРС, свiдчить про переважаючий внесок ди-
фузiйного складника термо-ЕРС порiвняно з термо-
ЕРС, яка викликала розсiювання електронiв фонона-
ми, оскiльки остання пропорцiйна до куба темпера-
тури [13]. Додатнi значення коефiцiєнта термо-ЕРС
дослiджуваного сплаву Н26Ю2 в аустенiтному станi
при температурах, вищих вiд 600 К (для бiнарного
сплаву Н30 коефiцiєнт мав вiд’ємнi значення в усiх

фазово-структурних станах вiд 4.2 до 1273 К), та тем-
пературнi залежностi ρ(T ) i S(T ) дозволяють уважа-
ти, що кiнетичнi властивостi сплаву Fe–Ni–Al зумов-
ленi електронно-дiрковим характером провiдности з
переважно дiрковим механiзмом, аналогiчно до того,
що маємо в Ni–Al-сплавах [14].

Ураховуючи подiбнiсть електронних структур Fe i
Ni [13], логiчно припустити, що внесення атомiв Al у
твердий розчин замiщення Ni в залiзi, аналогiчно до
його дiї при утвореннi iнтерметалiду Ni3Al [14], яку
вивчали електрофiзичними й рентґеноспектральними
методами, викликатиме локалiзацiю sp-електронiв бi-
ля дна валентної зони за рахунок перекриття хвильо-
вих функцiй компонент сплаву й перехiд частини ва-
лентних електронiв Al в d-смугу Ni i Fe. Тому d-смуга
стає близькою до заповнення, а зменшення ступеня
заповнення sp-смуги повинно вести до значного зрос-
тання кiлькости дiркових носiїв, яке пропорцiйне тем-
пературi. Незначний перегин в iнтервалi температур
950–830 К на майже лiнiйних температурних S(T ),
ρ(T ) i λ(T ) залежностях сплаву в аустенiтному ста-
нi (кривi 2, рис. 1а,б та 2а) може бути викликаний
змiнами магнетними, зокрема переходом через точку
Кюрi деякого структурного складника сплаву, що цiл-
ком можливе, враховуючи високу здатнiсть сплавiв
на Fe–Ni основi до значного концентрацiйного розша-
рування i структурного наслiдування наступними фа-
зовими складниками попереднiх кристалоструктур-
них станiв. Незначний максимум на кривiй L(T ) при
охолодженнi аустенiту в дiлянцi температури 573 К,
який у сплавi Н30 був чiткiше вираженим у цьому ж
iнтервалi температур, зумовлений однаковими причи-
нами — утворенням певних кристалiчних i концентра-
цiйних змiн у мiкродiлянках, iнiцiйованих активнiстю
вуглецю.

Найбiльш рiзкими i значними змiнами на темпе-
ратурних залежностях характеристик, якi дослiджу-
вали в роботi, проявилось пряме мартенситне пере-
творення. Ефекти, викликанi цим перетворенням для
сплаву Fe–Ni–Al, цiлком близькi до таких для бiнар-
ного сплаву Fe–Ni [1]. Вони полягають у рiзкому змен-
шеннi коефiцiєнта термо-ЕРС i питомого електроопо-
ру та зростаннi теплопровiдности сплавiв (рис. 1а,б,
2а). Щодо коефiцiєнта Лоренца, то його змiни в дiлян-
цi γ → α-перетворення характеризуються чiтким гос-
трим максимумом. Роздвоєння максимуму, яке спо-
стерiгалося в сплавi Н30 [1] i пояснювалось двоста-
дiйнiстю фазового перетворення, в цьому випадку не
проявилося. Це може бути викликане, по-перше, змi-
ною кiнетики або темпу мартенситного перетворен-
ня, iнiцiйованими наявнiстю атомiв алюмiнiю, або, по-
друге — дещо вищою (майже на 150 К) температурою
перебiгу цього фазового переходу в сплавi Н26Ю2, що
сприяє швидшому його протiканню та нiвелюванню
супутнiх кристалоструктурних змiн, якi вiдображаю-
ться на вiдхиленнi вiд закону Вiдемана–Франца.

Як видно з рис. 2б, значення коефiцiєнта Лоренца,
розрахованi за методикою авторiв роботи [12] i за на-
шою методикою, у якiй λe = λ/2, мають близькi зна-
чення при температурах, нижчих вiд 153 К (кривi 2 i
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3 рис. 1б перекриваються). Тому можна вважати доцi-
льним розраховувати коефiцiєнт Лоренца для сплавiв
Fe–Ni–Al, близьких за складом до дослiджуваного, за
методикою [12] при температурах, нижчих вiд 153 К.
Для бiнарного залiзо–нiкелевого сплаву Н30 це рацi-
онально було робити вже при температурах, нижчих
вiд 273 К. Таку розбiжнiсть у вiдхиленнях вiд закону
Вiдемана–Франца сплавiв Н30 i Н26Ю2 можна пояс-
нити бiльшою кiлькiстю мiкродiлянок зi структурни-
ми й концентрацiйними флуктуацiями, якi наслiдує
мартенсит iз iнтерметалiдних та, можливо, i карбiд-
них фаз i якi виникають у процесi самовiдпуску при
охолодженнi аустенiту й переохолодженнi мартенси-
ту.

Рис. 3. Температурнi залежностi питомого електроопо-
ру (а) i коефiцiєнта теплопровiдности (б) загартованого
сплаву Н27Т3 при переохолодженнi (1), нагрiваннi (2) та
охолодженнi до кiмнатної температури (3).

Данi вимiрювань кiнетичних характеристик Fe–Ni–
Ti-сплаву показують, що температурнi залежностi йо-
го питомого електроопору й коефiцiєнта теплопровiд-
ности в мартенситному i двофазному мартенситно-
аустенiтному станах також мають немонотонний ха-
рактер iз багатьма екстремумами (рис. 3а,б). Специ-
фiка впливу титану на фiзичнi властивостi сплавiв
Fe–Ni, як i їх електронна структура, вивченi недо-
статньо, а особливо в мартенситному та мартенситно-
аустенiтному станах. Вiдома спроба авторiв працi [18]
обґрунтувати комплекс фiзичних властивостей спла-
вiв Fe–Ni–Ti iнварного складу (30–60 мас. % Ni,
0.6–4% Ti) в однофазному аустенiтному станi з
ГЦК-ґраткою. Якщо для чистих залiза й нiкелю
в α-станi з ОЦК-структурою питомий електричний

опiр монотонно зростає в iнтервалi температур 273–
1000 К, згiдно з усередненими даними багатьох дослi-
джень [19], у 16 i 10 разiв вiдповiдно, то для спла-
ву Н26Т3 в мартенситному станi зростання припиня-
ється в дiлянцi температур 473–673 К з наступним
стрiмким зростанням у дiлянцi зворотного мартенсит-
ного α → γ-перетворення, а в iнтервалi температур
900–1100 К спостерiгається його зменшення. Мартен-
сит сплаву є не стабiльним i зазнає багатьох фазово-
структурних перетворень пiд час нагрiвання, вплив
яких складно вiдображається на залежностi ρ(T ), i
його сумарне зростання в дiяпазонi температур 273–
1000 К становить близько 83%.

У стабiльному аустенiтному γ-станi опiр сплаву
монотонно зменшується з пониженням температури
(крива 3, рис. 3а), i це зменшення в iнтервалi темпе-
ратур 1273–273 К досягає близько 25%. Щодо пито-
мої теплопровiдности, то, на вiдмiну вiд її зменшен-
ня з температурою до точки Кюрi в залiзi i нiкелi,
яке становить вiдповiдно 61 i 40%, у дослiджувано-
му сплавi вона переважно зростає в iнтервалi тем-
ператур 273–1073 К, i це зростання в α- i γ-станах
досягає вiдповiдно 140 i 83%. Цi суттєвi вiдмiнностi
температурних залежностей теплопровiдности основ-
них компонент сплаву й самого сплаву свiдчать про
високу чутливiсть цiєї характеристики до змiн елек-
тронної структури сплавiв такого складу та фазово-
структурних перетворень у них. Зiставлення темпе-
ратурних залежностей трьох кiнетичних характерис-
тик дослiджуваного сплаву Н27Т3 в мартенситному
станi, який був сформований глибоким переохоло-
дженням, у широкому температурному iнтервалi 4.2–
1373 К (кривi 2, рис. 3а,б i рис. 4а) вказує на вiд-
сутнiсть чiткої однозначної кореляцiї в змiнах цих ха-
рактеристик, хоча вони й вимiрювались на одних i тих
зразках. Це свiдчить про неоднакову чутливiсть елек-
троопору, теплопровiдности й термо-ЕРС сплаву до
рiзних етапiв таких фазово-структурних процесiв, як
старiння мартенситу, зворотного мартенситного пере-
творення i старiння аустенiту, якi частково можуть
перекриватись i чинити на певнi фiзичнi властивостi
сплавiв паралельний або конкурентний вплив.

Загартований вiд температури 1173 К у водi кiмнат-
ної температури i переохолоджений у рiдкому азотi
дослiджуваний сплав Н27Т3 i сплав Н30 [1] мiстили
вiдповiдно близько 86 i 90% мартенситу та решту за-
лишкового аустенiту. Наявна iнформацiя про елект-
ронну структуру окремих компонент сплавiв системи
Fe–Ni–Ti [19] та базових бiнарних сплавiв Fe–Ni [20]
з розрахунком парцiяльної густини електронних ста-
нiв на рiвнi Фермi й енерґiї зв’язку та зiставленнi ос-
танньої з експериментальними результатами її визна-
чення повна суперечностей. Деякi розбiжностi в тео-
ретичних й експериментальних даних про електрон-
ну структуру й сили мiжатомної взаємодiї автори [20]
пояснюють неоднофазнiстю станiв таких сплавiв. Го-
ловною причиною високої концентрацiйної та струк-
турної неоднорiдностей сплавiв на Fe–Ni-основi, що
утруднюють пояснення їхнiх властивостей, на нашу
думку, є своєрiдна спрямованiсть мiжатомних зв’яз-
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кiв при замiщеннi атомiв Fe атомами Ni. Це приводить
до впорядкованих локальних замiщень (вiрогiдно, в
напрямках [100]) i появи мiкродiлянок iз упорядкова-
ною структурою та значною анiзотропiєю властивос-
тей без суттєвих змiн кристалiчної ґратки.

Рис. 4. Температурнi залежностi абсолютного коефiцi-
єнта термо-ЕРС (а) загартованого сплаву Н27Т3 при пе-
реохолодженнi (1), нагрiваннi (2) та охолодженнi до кiм-
натної температури (3) i коефiцiєнта Лоренца (б) при пе-
реохолодженнi (1), нагрiваннi (2,3,5) та охолодженнi до
кiмнатної температури (4), розрахованого за методикою
[12] на дiлянках (1,2,5) та за нашою методикою — кри-
вi (3,4).

Щодо впливу титану на фiзичнi властивостi Fe–Ni-
сплавiв, то, як i у випадку iнварних сплавiв, згiд-
но з методикою авторiв [21], їх можна розглядати
як невпорядкованi зi змiшаною обмiнною взаємодi-
єю з урахуванням валентности та концентрацiї тита-
ну. В цiй моделi для нiкелю, залiза й титану в ГЦК-
станi використовуються електроннi конфiґурацiї, якi
запропонували Ломер i Маршал: Fe — 3d7.24s0.8 Ni —
3d9.44s0.6 Ti — 4s4. Тобто чотиривалентний титан
можна розглядати як “донор” електронiв стосовно до
атомiв залiза й нiкелю. Якщо вважати, що внесок s-
електронiв вiд атомiв залiза, нiкелю й титану майже
однаковий [22], то надлишковi s-електрони титану пе-

рерозподiляться мiж атомами залiза й нiкелю, запов-
нюючи їх d-оболонки.

У нашому випадку при аналiзi температурних за-
лежностей кiнетичних характеристик сплаву Н27Т3
як в γ-, так i α-станах слiд ураховувати, крiм елект-
ронної структури, домiнуючий вплив значної фазової
i структурної неоднорiдностей, якi зумовленi здатнiс-
тю титану до утворення дiлянок ближнього впоряд-
кування, особливо з нiкелем. Як показано в працi [23],
навiть у загартованому сплавi виявляються скупчен-
ня розмiром близько 20 атомних комiрок iнтерме-
талiду (Ni, Fe)3Ti. Утворенням таких дiлянок типу
зон Ґiньє–Престона, якi стають додатковими джере-
лами розсiювання електронiв провiдности та можли-
вим зменшенням числа цих електронiв можна поясни-
ти значне збiльшення питомого електроопору залiзо–
нiкелевого сплаву при його леґуваннi титаном. Пере-
хiд частини атомiв нiкелю в дiлянцi передвидiлення й
самi видiлення iнтерметалiдiв типу Ni3Ti та змiна їх
кристалiчної структури супроводиться значним збiд-
ненням оточуючих дiлянок матрицi на атоми нiкелю.
Така концентрацiйна й фазова неоднорiднiсть спла-
ву значно ускладнює теоретичне обґрунтування елек-
тронної структури та пояснення температурних за-
лежностей кiнетичних характеристик, зокрема термо-
ЕРС. А надто, що всi теоретичнi розрахунки елект-
ронної структури титану, зокрема рiвня Фермi, дають
дуже суперечливi результати [19], оскiльки цей рiвень
лежить у дiлянцi глибокого мiнiмуму мiж першим i
другим максимумами кривої густини станiв.

Охолодження аустенiту вiд кiмнатної температури
до початку мартенситного перетворення супроводи-
ться незначним зменшенням питомого електроопору
та зростанням теплопровiдности й коефiцiєнта абсо-
лютної термо-ЕРС (кривi 3, рис. 3аб, 4а). На початко-
вi стадiї перетворення першим починає реагувати пи-
томий електроопiр стрiмким спадом (в 1.7 разу), а на
подальших етапах перетворення рiзко зростають пи-
тома теплопровiднiсть (у 6.7 разу) i абсолютний кое-
фiцiєнт термо-ЕРС (у 13.3 разу). Заключнi етапи мар-
тенситного перетворення супроводяться сповiльнен-
ням темпу падiння електроопору i змiною зростання
коефiцiєнтiв теплопровiдности та термо-ЕРС на змен-
шення. Як i у випадку бiнарного сплаву Н30, прояв-
ляється двостадiйнiсть перетворення, яка виражаєть-
ся максимумом на кривiй S(T ) i особливо значним
мiнiмумом на температурнiй залежностi коефiцiєнта
Лоренца (рис. 4б). Така змiна кiнетики мартенситного
перетворення, або морфологiї мартенситу, в леґовано-
му титаном сплавi спостерiгається на завершальних
етапах перетворення, а не на початкових, як це бу-
ло в сплавi Н30 [1]. Слiд вiдзначити, що перший етап
мартенситного перетворення в дослiджуваному спла-
вi на кривiй L(T ) проявляється спадом, який в два
рази перевищує наступне зростання, тодi як у спла-
вi Н30 навпаки, другий етап перетворення виявився
тривалiшим i вдвiчi iнтенсивнiшим за впливом на ко-
ефiцiєнт Лоренца.

При вiдiгрiваннi Fe–Ni–Ti-мартенситу з невеликою
кiлькiстю залишкового аустенiту i можливими дi-
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лянками ближнього впорядкування типу зон Ґiньє–
Престона вiд 4.2 К до близько 500 К спостерiгаються
монотоннi змiни всiх трьох дослiджуваних кiнетичних
характеристик. Коефiцiєнт Лоренца, розрахований за
методикою для низьких температур, поводиться яв-
но не монотонно. У дiлянцi температур 100–250 К
(рис. 4б) спостерiгається його максимум, який бiльш
розтягнутий порiвняно зi сплавом Н30. Значення ко-
ефiцiєнта, якi близькi до стандартного i збiгаються,
згiдно з обрахунками, за однiєю i другою методика-
ми, спостерiгаються при температурi близько 250 К,
як i у випадку бiнарного сплаву Fe–Ni, однак там вони
були значно нижчими за стандартне значення.

Якщо у сплавi Н30 коефiцiєнт Лоренца монотонно
зростав у температурному iнтервалi 273–600 К, то в
Н27Т3 проявляється деякий мiнiмум при температурi
близько 373–400 К. Цей ефект, вiрогiдно, пов’язаний
з поведiнкою атомiв вуглецю й аналогiчний до описа-
ного вище для сплаву Н26Ю2. Менший його прояв в
сплавi Fe–Ni–Ti порiвняно зi сплавом Fe–Ni–Al вказує
на те, що титан менше сприяє вiдповiдному атомному
впорядкуванню в цiй дiлянцi температур, нiж алюмi-
нiй.

Нагрiвання сплаву Н27Т3 в дiлянцi температур
500–673 К супроводиться суттєвими порушеннями мо-
нотонности на температурних залежностях дослiджу-
ваних характеристик, якi полягають у перегинах на
кривих ρ(T ) i λ(T ) (рис. 3а,б) з переходом вiд зростан-
ня до плато, максимумом додатних значень коефiцi-
єнта абсолютної термо-ЕРС i гострим максимум при
550 К на кривiй L(T ). Саме в цьому температурному
iнтервалi розпочинається iнтенсивне старiння леґова-
ного мартенситу [7], яке завершується видiленням iн-
терметалiду з гексагональною ґраткою (η-Ni3Ti фа-
за). Можна вважати, що впорядкування структури в
мiкродiлянках, збагачених нiкелем i титаном, викли-
кає зростання електроопору i, вiдповiдно, коефiцiєнта
Лоренца, а опiсля формування й вiдособлення часто-
чок iнтерметалiду — до їх зменшення. На фонi знач-
них теплових впливiв старiння мартенситу та супутнi
кристалоструктурнi змiни проявились на кривiй кое-
фiцiєнта Лоренца стрiмким зростанням на першому
етапi з наступним повiльнiшим спадом.

При пiдвищеннi температури сплаву Н27Т3 в околi
температур 720–970 К спостерiгається рiзке зростан-
ня питомого електроопору i термо-ЕРС, деяке змен-
шення теплопровiдности з наступним зростанням i
своєрiдне збiльшення коефiцiєнта Лоренца з мiнiму-
мом посерединi (рис. 3,4). Аналогiчний ефект харак-
терний для бiнарного сплаву Н30 [1] та сплаву Н26Ю2
i вказує, як це було описано вище, на двостадiйнiсть
зворотного мартенситного α → γ-перетворення. Ти-
тан сприяє iнтенсивнiшому протiканню другого етапу
зворотного мартенситного перетворення, що супрово-
диться стрiмкiшим i значним збiльшенням коефiцi-
єнта Лоренца порiвняно з бiнарним залiзо-нiкелевим
сплавом.

Пiсля завершення зворотного мартенситного пере-
творення (понад 900 К) їхнi дослiджуванi кiнетичнi
характеристики змiнюються не монотонно, як це ха-

рактерно для сплаву Н30, а виявили максимум коефi-
цiєнта теплопровiдности i мiнiмум питомого електро-
опору та коефiцiєнта абсолютної термо-ЕРС, спосте-
рiгається максимум в дiлянцi 1000 К. На залежностях
L (T ) спостерiгається стрiмкий його спад. Ця дiлянка
температур для сплавiв такого складу характеризу-
ється iнтенсивним старiнням аустенiту й видiленням
iнтерметалiдної фази γ′-Ni3Ti з кубiчною ґраткою. Як
i у випадку старiння мартенситу, механiзм видiлення
аналогiчний i його вплив на коефiцiєнт Лоренца по-
дiбний. Дещо вужчий i менш виражений максимум
при старiннi аустенiту пiдтверджує iнтенсивний пере-
бiг процесiв при вищих температурах.

Охолодження зразкiв в аустенiтному станi вiд тем-
ператури 1200 К до початку прямого мартенситно-
го перетворення (∼250 К) супроводиться монотонною
й майже лiнiйною змiною всiх трьох характеристик
(кривi 3 на рис. 3а,б i 4а). Близький до прямолiнiйного
характер зменшення кiнетичних характеристик спла-
ву в аустенiтному ГЦК-структурному станi зi змен-
шенням теплового розсiювання електронiв, особли-
во абсолютного коефiцiєнта термо-ЕРС, свiдчить про
переважаючий внесок дифузiйного складника термо-
ЕРС порiвняно з термо-ЕРС, яка викликана розсiю-
вання електронiв фононами, оскiльки остання про-
порцiйна до куба температури [12].

Дослiдження показують, що значення коефiцiєнта
Лоренца, розрахованi за методиками, мають близькi
значення при температурах, нижчих вiд 280 К (кри-
вi 2, 3 i 5 та 1 i 4 рис. 4 перекриваються). Тому можна
вважати доцiльним розраховувати коефiцiєнт Лорен-
ца для сплавiв Fe–Ni–Ti, близьких за складом до до-
слiджуваного, за методикою [12] при температурах,
нижчих вiд 280 К. Для бiнарного залiзо-нiкелевого
сплаву Н30 цi температури дещо нижчi, а розбiжнос-
тi у вiдхиленнях вiд закону Вiдемана–Франца сплавiв
Н30 i Н27Т3 такi ж, як у сплавi Н26Ю2.

Привертає увагу складний характер температур-
ної залежности абсолютного коефiцiєнта термо-ЕРС
(рис. 4а) сплаву Н27Т3, який проявляється в iнвер-
сiї знака при нагрiваннi мартенситу в температурних
точках близько 470, 670 i 790 К та при охолодженнi
аустенiту при 790 К. У шести температурних точках
значення абсолютного коефiцiєнта термо-ЕРС при на-
грiваннi й охолодженнi зразкiв збiгаються (140, 200,
350, 670, 790 i 1000 К), хоча фазово-структурнi ста-
ни суттєво вiдмiннi (мартенсит i залишковий аусте-
нiт; мартенсит пiсля часткового старiння, iнтермета-
лiд η-Ni3Ti i залишковий аустенiт; мартенсит, ревер-
сивний аустенiт та η-iнтерметалiд; аустенiт пiсля ста-
рiння, iнтерметалiд γ′-Ni3Ti з кубiчною ґраткою), але
в iнтеґральному виглядi електронна структура, зо-
крема густини електронних станiв на поверхнi Фермi,
є iдентичною. Порiвняно невеликi значення абсолют-
ного коефiцiєнта термо-ЕРС дослiджуваного сплаву
та складнi змiни його знака з неґативного на додат-
ний i навпаки при температурах, вищих вiд кiмнат-
ної, можна пояснити, виходячи з моделi змiни зон-
ної структури бiнарних сплавiв перехiдних металiв,
яку застосовували автори працi [13]. Згiдно з їхньою
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моделлю, при низьких температурах у залiзi рiвень
Фермi перебуває ближче до дна майже пустої пiдзо-
ни, нiж до краю сильно заповненої пiдзони, на що вка-
зує додатний знак абсолютної термо-ЕРС i невеликi її
значення. Добавки нiкелю, який має найбiльшу наяв-
нiсть d-електронiв серед сусiднiх елементiв, до залiза
знижують енерґiю розчеплення пiдзон i нiби затриму-
ють момент збiгу краю заповнення з межею пiдзони.

Низькi значення коефiцiєнта термо-ЕРС дослiджу-
ваного сплаву при температурах, вищих вiд точки
Кюрi (пiсля завершення α → γ-перетворення), можна
пояснити тим, що при повному сумiщеннi пiдзон ме-
жа заповнених станiв проходить дещо нижче вiд се-
редини d-зони Fe–Ni сплавiв iз високим умiстом залi-
за. Таке недостатньо повне заповнення d-зони можна
вважати причиною повiльного зростання термо-ЕРС
цих сплавiв в аустенiтному станi з пiдвищенням тем-
ператури. На останнi температурнi залежностi коефi-
цiєнта термо-ЕРС добавки титану, який має багато
валентних електронiв, у Fe–Ni-сплав впливають ма-
ло, можливо, через велику спорiдненiсть з нiкелем i
значнi концентрацiйнi та структурнi неоднорiдностi,
на що вже вказувалося вище. Температурнi залеж-
ностi абсолютного коефiцiєнта термо-ЕРС можна ви-
користати як у теоретичному, так i експерименталь-
ному планах для аналiзу електронної структури та-
ких сплавiв та iдентифiкацiї їх фазово-структурного
стану за збiгом термо-ЕРС.

IV. ВИСНОВКИ

1. Вiдхилення вiд стандартного значення числа Ло-
ренца для сплаву Н26Ю2 в дiлянках як високих, так
i низьких температур переважають у бiк завищення.
Для сплаву Н27Т3 такi вiдхилення порiвняно дещо
меншi i в дiлянках низьких температур є вищими за
стандартне значення в мартенситному станi, а в аусте-
нiтному станi до температур, якi близькi до кiмнатної,

заниженi значення. У цiлому температурнi впливи на
вiдхилення вiд закону Вiдемана–Франца для сплавiв
Fe–Ni–Al та Fe–Ni–Ti в мартенситному i аустенiтному
станах виявились значно складнiшими й сильнiшими,
нiж у бiнарному сплавi Fe–30 Ni та чистих залiзi й нi-
келi.

2. Температурнi залежностi коефiцiєнта Лоренца
сплавiв як Fe–Ni–Al, так i Fe–Ni–Ti, який розрахову-
вали рiзними методами для дiлянок низьких i високих
(вище 153 i 280 К вiдповiдно) температур, виявили
бiльшу iнформативнiсть щодо фазово-структурних
змiн у дослiджуваних сплавах порiвняно з окремо
взятими температурними залежностями коефiцiєнта
теплопровiдности, абсолютної термо-ЕРС i питомого
електроопору. Вiдповiдними екстремумами на кривих
L(T ) вiдобразилися пряме i зворотне мартенситнi пе-
ретворення (останнє з двостадiйнiстю), старiння мар-
тенситу та аустенiту.

3. Уведення алюмiнiю в Fe–Ni-сплав сприяє збiль-
шенню питомого електричного опору i зменшенню
теплопровiдности та абсолютного коефiцiєнта термо-
ЕРС iз переходом останнього в дiлянку додатних зна-
чень при температурах, вищих вiд 700 К. Це мож-
на вважати посереднiм пiдтвердженням специфiчно-
го впливу алюмiнiю на електронну структуру залiзо-
нiкелевих сплавiв.

4. Леґування Fe–Ni-сплаву титаном приводить до
пiдвищення питомого електроопору i зменшення пи-
томої теплопровiдности як у мартенситному, так i аус-
тенiтному станах, причому в останньому станi бiль-
шою мiрою. Коефiцiєнт термо-ЕРС залiзо–нiкелевих
сплавiв титан зменшує лише в мартенситному станi,
а в його температурних залежностях викликає появу
чотирьох точок iнверсiї.

5. Мiнiмум на кривих температурних залежностей
коефiцiєнта Лоренца сплавiв Н26Ю2 i Н27Т3 в околi
температури 373 К можна пояснити утворенням се-
ґреґацiй атомiв вуглецю та алюмiнiю й титану в мiс-
цях дефектiв структури мартенситу.
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KINETIC CHARACTERISTICS AND PECULIARITIES OF THE WIEDEMANN–FRANZ
LAW IN Fe–Ni–Al AND Fe–Ni–Ti ALLOYS IN MARTENSITE–AUSTENITE STATES

А. G. Medvid
V. Gnatyuk Ternopil State Pedagogical University,
12 M. Krivonosa St., Ternopil UA–46009, Ukraine

The temperature dependence of the kinetic characteristics (electrical conductivity, thermal conductivity and
termoelectromotive force factor) of iron–nickel–titanium alloys (Fe-26.6Ni-2.65Ti-0.02C-0.024Si) and iron–nickel–
aluminum alloys (Fe-25.8Ni-2.15Al-0.17Si-0.02C-0.17Mn) in martensite–austenite states in the temperature range
of 4.2–1173 K was studied. The Lorenz coefficient was calculated on the basis of the experimental data and changes
in the phase-structure transitions in these alloys were analysed.
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