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У статтi дослiджено змiну властивостей об’ємного аморфного металевого сплаву на ос-
новi феруму (Fe55Ni8Co6)69–(Mo4Cr2V1)7–Al2–(P9C6B5Si2)22 пiд впливом змiнного магнiтного
поля (ЗМП). Пiсля витримування у ЗМП простежується деяка змiна елементного складу зраз-
кiв. Аналiз електрохiмiчних характеристик зразкiв сплаву в умовах циклiчного сканування
потенцiалу електрода вказує на вищу тривкiсть дослiджуваного зразка в розчинi хлоридної
кислоти. Найнижча корозiйна тривкiсть — у водному розчинi NaOH. Модифiкованi змiнним
магнiтним полем зразки сплаву (Fe55Ni8Co6)69–(Mo4Cr2V1)7–Al2-(P9C6B5Si2)22 мають пiдви-
щенну корозiйну тривкiсть у 0.5 М водному розчинi NaCl i HCl. Також пiсля перебування
зразка у ЗМП його електроопiр знижується.
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ВСТУП

Використання аморфних металевих сплавiв (АМС)
на основi феруму в електротехнiцi як магнетосенсо-
рiв, в електромагнiтних пристроях точних вимiрiв,
системах захисту i т. п. передбачає їх перебування
в експлуатацiйних умовах впливу магнiтних полiв.
Сплавам цiєї групи, як i iншим аморфним феромаг-
нетикам, характерна нестабiльнiсть магнiтних, меха-
нiчних, корозiйних властивостей, зумовлена протiкан-
ням зворотних i незворотних процесiв структурної ре-
лаксацiї [1, 2]. Для таких матерiалiв характерний маг-
нетизм, що мiгрує, чутливий до оточення, що реґулю-
ється електронною структурою. У цьому випадку 3d-
електроннi орбiталi, якi вiдповiдають за магнетизм,
можуть перекриватися з провiдними. Магнiтнi влас-
тивостi сплавiв, що мiстять перехiднi метали, досить
легко пiддаються впливовi iнших магнiтних i немаг-
нiтних додаткiв. Отже, складним леґуванням аморф-
них сплавiв на основi Fe, а також впливом змiнного
магнiтного поля (ЗМП) можна досягнути стабiльностi
їхнiх фiзико-хiмiчних властивостей або цiлеспрямова-
но їх змiнювати.

Дiя змiнного магнiтного поля може супроводжува-
тися скiн-ефектом, який полягає в тому, що струми,
iндукованi внаслiдок намагнiчування, курсуватиме-
муть у поверхневих шарах аморфного сплаву [3, 4].
Це явище узгоджується iз впливом на електрохiмiчну
поведiнку, що визначається станом приповерхневого
шару матерiалу [5–10].

I. ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛIДЖЕННЯ

У цiй роботi ми дослiджували змiну властивостей
об’ємного аморфного металевого сплаву на основi фе-

руму (Fe55Ni8Co6)69–(Mo4Cr2V1)7–Al2–(P9C6B5Si2)22
у формi стержня, виготовленого у кварцовому тиглi
на повiтрi. Аморфнi зразки для дослiдження переда-
нi з Iнституту металофiзики НАН України, м. Ки-
їв. З метою модифiкацiї зразки аморфного сплаву ви-
тримували у ЗМП (430 мТл, 50 Гц), яке створювали
у спецiально сконструйованому пристрої. Тривалiсть
експозицiї зразкiв у ЗМП дорiвнювала 0.5; 1.0; 3.0 год.

Корозiйну тривкiсть зразкiв АМС у 0.5 М вод-
ному розчинi натрiй хлориду, натрiй гiдроксиду та
хлоридної кислоти оцiнювали методом циклiчної во-
льтамперометрiї в потенцiодинамiчному режимi з ав-
томатичною розгорткою в часi заданого потенцiалу
(20 мВ/с) поверхнi зразка з використанням Jaisssle
Potentiostat-Halvanostat IPM 88 PC-R. Вимiрюва-
ли за трьохелектродною схемою: робочий електрод–
пластинка АМС (S = 0.15 см2), хлорсрiбний елект-
род порiвняння та допомiжний електрод–платинова
пластинка. Мiкроскопiчнi дослiдження поверхнi АМС
проводили на сканувальному (растровому) електрон-
ному мiкроскопi JSM-6480 фiрми JEOL. Визнача-
ли елементний склад за допомогою енерґодисперсiй-
ного спектрометра Oxford INCAEnergy 51-ADD0098,
який є приставкою до електронного мiкроскопа Je-
ol 7000F. Для рентґеноструктурного аналiзу АМС
використовували дифрактометр DRON-3M (Cu-K-
випромiнювання). Визначали електроопiр вихiдних
та модифiкованих зразкiв за “чотирьохзондовою схе-
мою”.

II. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Дифрактометричнi дослiдження зразкiв сплаву
(Fe55Ni8Co6)69–(Mo4Cr2V1)7–Al2–(P9C6B5Si2)22 рiз-
ної форми (рис. 1) показали, що рiвень структурної

Цю працю можна використовувати на умовах Мiжнародної Публiчної Лiцензiї Creative Commons 4.0 “Iз Зазначенням
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впорядкованостi об’ємного зразка вищий, нiж стрiч-
кових аналоґiв. Повiльнiша швидкiсть гартування ви-
кликає часткову нанокристалiзацiю об’ємного зразка.
На фонi аморфного гало з’являються пiки за кутiв
2θ = 85◦; 105◦ (рис. 1, крива 2), якi вiдповiдають по-
явi нанокристалiчного α-Fe [11, 12].

Рис. 1. Дифрактограми стрiчкового (1) та об’ємного (2)
зразкiв (Fe55Ni8Co6)69–(Mo4Cr2V1)7–Al2–(P9C6B5Si2)22.

Мiкрофотографiя поверхнi об’ємного зразка (рис.
2) показує, що вона вкрита розвинутими поверхневи-
ми шарами, якi утворилися пiд час синтезу i визнача-
ють, зокрема, його корозiйну тривкiсть у дослiджу-
ваних розчинах. На поверхнi можна видiлити кiлька
фаз, що вiдрiзняються елементним складом i визна-
чають основнi властивостi зразка сплаву (табл. 1).

Рис. 2. Мiкрофотографiя поверхнi зразка
(Fe55Ni8Co6)69–(Mo4Cr2V1)7–Al2-(P9C6B5Si2)22.

Фаза Елемент

Fe Co Cr V Mo Al Ni Р Si

Вихiдний зразок

Темна 66.94 7.82 2.52 0.63 3.44 1.01 9.28 6.30 2.06

Сiра 37.55 8.19 5.14 2.05 17.9 0.94 5.47 21.2 1.44

Свiтла 32.95 6.92 6.26 2.80 27.9 0.61 10.9 4.30 7.23

Зразок. витриманий у змiнному магнiтному полi 3 год

Темна 70.67 8.55 2.13 0.52 5.65 1.00 5.43 6.12 1.87

Таблиця 1. Вмiст хiмiчних елементiв на поверхнi об’ємного аморфного зразка (Fe55Ni8Co6)69–(Mo4Cr2V1)7–Al2–

(P9C6B5Si2)22, ∆g = ±0.05 ат. %.

(a) (б)

Рис. 3. Змiна потенцiалiв (а) та густин струмiв (б) корозiї сплаву в 0.5 М розчинi NaCl (1), NaOH (2) та HCl (3).
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Суттєва рiзниця мiж усередненим елементним
складом вихiдної шихти та поверхнею готового зразка
аморфного сплаву пов’язана з рiзною енерґiєю акти-
вацiї дифузiї атомiв вiд i до поверхнi в процесi гарту-
вання розплаву, а також енерґiєю взаємодiї мiж ато-
мами елементiв. Пiсля витримування у змiнному маг-
нiтному полi простежується деяка змiна елементного
складу зразка, що, очевидно, вiдобразиться на його
фiзико-хiмiчних характеристиках [13–15].

Аналiз електрохiмiчних характеристик (потенцiал
корозiї (Eкор) та струм корозiї (iкор)) зразкiв спла-
ву (Fe55Ni8Co6)69–(Mo4Cr2V1)7–Al2–(P9C6B5Si2)22 в
умовах циклiчного сканування потенцiалу електрода,
тобто при додатковому навантаженнi (рис. 3), вказує
на вищу тривкiсть дослiджуваного зразка в розчи-

нi хлоридної кислоти, що вiдображається додатнiши-
ми значеннями потенцiалiв корозiї та нижчими зна-
ченнями струмiв корозiї. Найнижча корозiйна трив-
кiсть — у водному розчинi NaOH. Пiд час багаторазо-
вої циклiчної поляризацiї об’ємних зразкiв в аґресив-
них середовищах вiдбувається i пасивацiя поверхнi, i
руйнування поверхневих захисних шарiв, що зумов-
лено протiканням великої кiлькостi окисно-вiдновних
процесiв компонентiв сплаву, якi з аґресивним сере-
довищем мають рiзнi фiзико-хiмiчнi характеристики
(табл. 2).

Найактивнiше такi процеси вiдбуваються, очевид-
но, у лужному середовищi, у якому простежуються
найвищi значення струмiв корозiї.

Назва елемента Металiчний радiус Умовний радiус Енерґiя йонiзацiї, Стандартний електродний

атома, нм йона, нм E → E+, еВ потенцiал E0
298, В

Fe 0.126 0.067 7.89 −0.44

Ni 0.124 0.074 7.64 −0.25

Co 0.125 0.078 7.87 −0.27

Mo 0.139 0.065 7.10 −0.20

Cr 0.127 0.035 6.77 −0.74

V 0.134 0.040 6.74 −0.26

Al 0.143 0.057 5.99 −1.66

Таблиця 2. Фiзико-хiмiчнi характеристики елементiв, якi входять до складу сплаву (Fe55Ni8Co6)69–(Mo4Cr2V1)7–Al2–

(P9C6B5Si2) [16].

Аналiз електрохiмiчних характеристик модифiко-
ваних зразкiв сплаву (Fe55Ni8Co6)69–(Mo4Cr2V1)7–
Al2–(P9C6B5Si2)22, отриманих методом циклiчної во-

льтамперометрiї у 0.5 М водному розчинi NaCl (рис.
4), пiдтвердив пiдвищення корозiйної тривкостi зраз-
кiв, модифiкованих змiнним магнiтним полем.

(a) (б)

Рис. 4. Вольтамперограми сплаву (Fe55Ni8Co6)69–(Mo4Cr2V1)7–Al2–(P9C6B5Si2)22 (а) та пiсля 3 год (б) експозицiї у
ЗМП, у 0.5 М водному розчинi NaCl (1–10 — номер циклу).
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Рис. 5. Змiна потенцiалiв (а, в) та густин стру-
мiв (б, г) корозiї сплаву (Fe55Ni8Co6)69–(Mo4Cr2V1)7–Al2
–(P9C6B5Si2)22 у 0.5 М водних розчинах HCl (а, б) та
NaOH (в, г).

Прецизiйна оцiнка властивостей зразкiв методом
циклiчної вольтамперометрiї (рис. 5), практично, пiд-
твердила зроблений попередньо висновок. Тобто в се-
редовищi 0.5 М HCl корозiйна тривкiсть дещо зростає,
а в лужному – знижується.

Отже, добираючи тривалiсть модифiкацiї у змiнно-
му магнiтному полi, можна змiнювати електрохiмiчнi
параметри сплаву (Fe55Ni8Co6)69–(Mo4Cr2V1)7–Al2–
(P9C6B5Si2)22, розширюючи можливiсть практичного
використання цього матерiалу.

Дослiджуваний аморфний сплав є багатокомпо-
нентною системою, опiр якої можна розглядати як
суму складникiв [17]:

ρ(T ) = ρзал. + ρфон.(T ) + ρмаг.(T ),

де ρзал. — залишковий опiр, зумовлений розсiюван-
ням електронiв на домiшках i дефектах кристалiчної
структури за T = 0 К; ρфон.(T ) — фоновий складник
ρ(T ), що враховує розсiяння провiдних електронiв на
доменах, i ρмаг.(T ) — магнiтний складник, пов’яза-
ний з магнiтними неоднорiдностями. Отже, величина
внеску складникiв визначає величину питомого опо-
ру зразкiв. Зразки об’ємних аморфних сплавiв є част-
ково нанокристалiзованими, тому, крiм характерного
для феромагнетикiв магнiтного розсiяння електронiв,
додається ще й фонове розсiяння коливаннями ґрат-
ки нанокристалiв.

Змiннi магнiтнi поля сприяють дифузiї атомiв рiз-
них елементiв за об’ємом, що визначатиме, очевидно,
не тiльки електрохiмiчнi параметри аморфних спла-
вiв, але й iншi фiзико-хiмiчнi властивостi, зокрема,
електроопiр багатокомпонентного зразка (табл. 3).

Модифiкацiя ρ, мкОм·см

ЗМП, год

— 3.88

0.5 1.64

1.0 1.35

3.0 0.65

Таблиця 3. Значення електроопорiв модифiкованих

зразкiв об’ємного сплаву (Fe55Ni8Co6)69–(Mo4Cr2V1)7–

Al2–(P9C6B5Si2)22, ∆ρ = ±0.04 мкОм·см.

Пiд дiєю ЗМП електроопiр зразкiв АМС дослiджу-
ваного складу суттєво знижується зi збiльшенням
тривалостi експозицiї в полi. Таке явище необхiдно
враховувати пiд час експлуатацiї таких матерiалiв.

III. ВИСНОВКИ

Результати електрохiмiчних дослiджень, отрима-
нi методами потенцiометрiї та циклiчної вольт-
амперометрiї свiдчать про вищу корозiйну трив-
кiсть зразка складу (Fe55Ni8Co6)69–(Mo4Cr2V1)7
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–Al2–(P9C6B5Si2)22 у середовищi 0.5 М водного роз-
чину НCl. Попередня експозицiя у змiнному магнiт-
ному полi пiдвищує його корозiйну тривкiсть у сере-
довищi 0.5 М водних розчинiв NaCl i НCl та знижує

у у середовищi 0.5 М водному розчинi NaОН. Пiсля
перебування зразка в ЗМП електроопiр знижується у
2–6 разiв, очевидно, внаслiдок змiни фазового складу
поверхнi.
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A METHOD OF CHANGING PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS OF
BULK AMORPHOUS Fe-BASED ALLOYS
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This paper investigates the changes in the properties of a bulk amorphous metallic alloy based on the ferrum

(Fe55Ni8Co6)69-(Mo4Cr2V1)7-Al2-(P9C6B5Si2)22 under the influence of an alternating magnetic field (AMF). The

level of the structural ordering of the bulk samples is higher than that of their tape counterparts. A slower cooling

rate causes a partial nanocrystallization. The surface of such bulk samples is covered by surface layers, which were

formed during the synthesis. These layers determine the corrosion resistance of amorphous alloys in the investigated

solutions. After holding the samples in the AMF, some alteration of their elemental composition can be observed.

An analysis of the electrochemical characteristics of the alloy samples under the conditions of cyclic scanning of the

electrode potential indicates a higher corrosion resistance of the tested samples in a solution of hydrochloric acid.

The lowest corrosion resistance was in the aqueous NaOH solution. During multiple cyclic polarization of bulk

samples in aggressive media, a passivation of the surface occurs, and the destruction of the surface protective layers.

The samples of the alloy (Fe55Ni8Co6)69-(Mo4Cr2V1)7-Al2-(P9C6B5Si2)22 modified by an alternating magnetic

field have increased corrosion resistance in a 0.5 M aqueous solution of NaCl and HCl. By choosing the duration

of the modification in the alternating magnetic field, it is possible to change the electrochemical parameters of the

alloy (Fe55Ni8Co6)69-(Mo4Cr2V1)7-Al2-(P9C6B5Si2)22. An alternating magnetic field contributes to the diffusion

of atoms in the bulk, which will determine not only the electrochemical parameters of amorphous alloys, but also

other physical and chemical properties of a multicomponent sample. Under the influence of AMF, the electrical

resistance of the amorphous samples is significantly reduced with increasing exposure to the magnetic field.
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