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Методами рентгенофазового i рентгеноструктурного аналiзiв побудовано
частковий iзотермiчний перерiз дiаграми стану системи Zr-Ni-Al при 250oC
в збагаченiй алюмiнiєм областi. Пiдтверджено iснування трьох тернарних
сполук в цiй областi. У системi виявлено три подвiйнi рiвноваги: λ2 + τ1, λ3

+ Ni2Al3, τ5 + Ni2Al3 та ряд потрiйних фазових рiвноваг: λ2+τ6+τ5, τ6+τ5

+ Ni2Al3, λ2′ + NiAl + τ5, τ5 + NiAl + Ni2Al3, λ3 + λ2′ + Zr2Al3. На пiдста-
вi рентгенiвських дифракцiйних даних уточнено параметри елементарних
комiрок пiдтверджених тернарних сполук та вперше встановлено iснуван-
ня у системi гексагональної фази Лавеса структурного типу (СТ) MgZn2.
Методом порошкової дифракцiї уточнено кристалiчну структуру сполуки
ZrNi0,5Al1,5 (СТ - ZrNi0,5Al1,5).

Ключовi слова: алюмiнiєвi сплави, рентгенофазовий аналiз, кристалiчна
структура, iзотермiчний перерiз дiаграми стану, фазова рiвновага, фаза Ла-
веса

Вступ

Сплави на основi Al та Ni широко застосовуються в рiзних галузях промисло-
востi. Для вдосконалення методiв їх отримання та визначення оптимальних умов
експлуатацiї необхiдно визначити характер взаємодiї елементiв в потрiйних сплавах
систем Ni-Al-d-метал. Одним iз напрямкiв дослiджень з цiєю метою є вивчення вза-
ємодiї металiв у потрiйних сплавах багатокомпонентних систем: встановлення фазо-
вих рiвноваг сполук, визначення кристалiчної структури фаз потрiйних систем на
основi алюмiнiю. Сплави таких систем з перехiдними металами належать до групи
високомiцних алюмiнiєвих сплавiв, важливих для практичного використання в ба-
гатьох галузях промисловостi, насамперед, в авiацiї та транспортi. Системи M-Ni-Al
(де M-5d-метал) викликали iнтерес також завдяки своїй здатностi до легкої аморфi-
зацiї. Маркiв i iн. [1] вперше повiдомили повний iзотермiчний перерiз дiаграми стану
системи Zr-Ni-Al за температури 800oC. Побудованi також частковi iзотермiчнi пе-
рерiзи дiаграм стану в багатих нiкелем областях при 1000 [2] та 1200 oC [3]. На основi
вивчення iзотермiчних перерiзiв дiаграми стану системи Zr-Ni-Al встановлено утво-
рення низки тернарних алюмiнiдiв: ZrNiAl (τ1), ZrNi2Al (τ2), Zr5Ni4Al (τ3), Zr6NiAl2
(τ4), Zr6Ni8Al15 (τ5), ZrNi2Al5 (τ6) i однiєї фази змiнного складу ZrNixAl2−x (λ2) (з
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областю гомогенностi в iнтервалi 49-60 % Al), Zr2NiAl5 (СТ-AuCu3) [4]. Структури
сполук системи неодноразово дослiджувались методами рентгенiвської дифракцiї,
проте в результатах iснують розбiжностi, якi потребують подальших дослiджень.

1 Методика експерименту

Для синтезу сплавiв використовували метали високої чистоти Zr (йодидний),
Al, Ni (усi чистотою не менше 0,999 масової частки основного компонента), узятi
у стехiометричному спiввiдношеннi, сплавляли в електродуговiй печi на мiдному
водоохолджуваному подi з вольфрамовим електродом в атмосферi очищеного ар-
гону. Сплавленi зразки запаювали у вакуумованi кварцовi ампули i вiдпалювали
у муфельних печах при 250 та 800oС протягом 720 год. Дифрактограми для до-
слiдження одержанi на порошковому дифрактометрi STOE STADI P з наступними
параметрами: CuKα1 - випромiнювання, вигнутий монохроматор Ge (111) на пер-
винному пучку, в iнтервалi кутiв 2θ= 6,995-90,305o з кроком 0,015o, U = 40 кВ, I =
37 мА, T = 25oC. Попередня обробка i аналiз даних були виконанi з використанням
програмних пакетiв STOE WinXPOW [5] i PowderCell [6]. Кристалiчна структура
була уточнена методом повно профiльного уточнення Рiтвельда з допомогою ком-
плексу програм WinCSD [7]. Для дослiдження системи у багатiй алюмiнiєм областi
виготовили 9 трикомпонентних сплавiв. Методом рентгенiвської дифракцiї порошку
визначено кiлькiсть фаз кожного зразка, їх склад та уточнено параметри елемен-
тарних комiрок для усiх виявлених фаз.

2 Результати та обговорення

В результатi дослiдження фазового та елементого складу зразкiв було виявлено
5 трифазних i 4 двофазнi рiвноваги в багатiй алюмiнiєм областi системи Zr-Ni-Al,
пiдтверджено iснування в нiй трьох тернарних сполук при 250

◦

С: ZrNixAl2−x (СТ
- MgCu2), ZrNi2Al5 (СТ - ZrNi2Al5), Zr6Ni8Al15 (СТ - Th6Mn23). Iснування алюмi-
нiду Zr2NiAl5 не пiдтверджено. Фазовий та елементний склад зразкiв, одержаний
за даними рентгенофазового та мiкроструктурного аналiзу i встановленi в ситемi
фазовi рiвноваги приведенi в табл. 1. Для пiдтвердження окремих фазових рiвноваг
в системi проведено ЕДРС-аналiз, результати якого для окремих зразкiв приведенi
на рис.1.

За вiдомими на сьогоднi результатами дослiдження системи, проведеними при
вищiй температурi вiдпалу (800oС), фаза Лавеса складу ZrNixAl2−x має однакову
структуру кубiчної фази MgCu2 вздовж областi гомогенностi. Однак пiд час ви-
вчення фазових рiвноваг системи при 250oС встановлено, що зi збiльшенням вмiсту
алюмiнiю структура фази змiнюється iз кубiчної на гексагональну (структурний тип
- MgZn2) при вмiстi алюмiнiю в сполуцi 60 %. Таким чином, розрахований склад фа-
зи зi структуро MgZn2 - ZrNi0,2Al1,8. В таблицi λ2 - кубiчна фаза загального складу
ZrNixAl2−x з параметром комiрки а=0,74429 нм, а λ2′ - ця ж фаза з параметром
а=0,73744 нм. λ3 позначає фазу структурного типу MgZn2.

Проведено уточнення кристалiчної структури сполуки ZrNixAl2−x методом по-
рошкової дифракцiї на зразку складу Zr12,5Ni25Al62,5. На рис. 2 представлена ди-
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Рис. 1: Фотографiї мiкрошлiфiв сплавiв системи Zr-Ni-Al: 1- Zr12,5Ni25Al62,5 (свiтло-сiра
фаза - Ni2Al3, темно-сiра фаза - Zr6Ni8Al15) та 2- Zr25Ni12,5Al62,5 (свiтло-сiра фаза -
ZrNi0,5Al1,5, сiра фаза - Zr6Ni8Al15, темно-сiра фаза - ZrNi2Al5).

Табл. 1: Вихiднi склади зразкiв, уточненi параметри комiрок та встановленi фазовi рiвно-
ваги

фрактограма зразка №1, опрацьована методом повно профiльного аналiзу з допо-
могою програми WinCSD. Головна фаза - ZrNi0,5Al1,5 (структурний тип MgCu2,
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символ Пiрсона cF24, просторова група Fd3m, параметр елементарної комiрки
a=0,74284(2)нм, V=0,40991(3)нм3). Розрахований склад фази - ZrNi0,48Al1,52. Фа-
ктори розбiжностi отриманих результатiв RI=0,0428, Rwp=0,0843.

Рис. 2: Експериментальна (точки), розрахована (лiнiя) та рiзницева (лiнiя внизу рисунка)
дифрактограма зразка складу Zr25Ni12,5Al62,5 (дифрактометр STOE STADI P, Cu Kα1 -
випромiнювання): всi вiдбиття на дифрактограмi вiд головної фази ZrNi0,5Al1,5

Рис. 3: Iзотермiчнi перерiзи дiаграми стану системи Zr-Ni-Al

На рис. 3 представлено iзотермiчний перерiз дiаграми стану системи при 800oС та
частковий перерiз дiаграми стану в збагаченiй алюмiнiєм областi, побудований за ре-
зультатами встановлених в цiй роботi фазових рiвноваг. За результатами дослiджень
пiдтверджено iснування трьох тернарних алюмiнiдiв: ZrNiAl, ZrNi2Al5, Zr6Ni8Al15,
якi iснують при 800oС. Характер фазових рiвноваг, встановлений при 250oС добре
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узгоджується iз результатами [1] встановлених рiвноваг системи при 800oС. Iзостру-
ктурнi сполуки вiдомi i у спорiдненiй системi Hf-Ni-Al. Аналогiчно цiй системi в до-
слiджуванiй системi з цирконiєм також спостерiгається чергування фаз Лавеса СТ
MgCu2(λ2) та MgZn2(λ3) вздовж iзоконцентрати цирконiю (33 ат.%). Але навiдмiну
вiд системи Hf-Ni-Al, де чергування фаз послiдовне: λ3 - λ2 - λ3 - λ2 [8], в дослiджу-
ванiй воно таке: ZrAl2(λ3) - ZrNi0,2Al1,8(λ3) - ZrNi0,5Al1,5(λ2) - ZrNiAl(λ2. Iснування
в системi сполуки ZrNixAl2−x СТ MgCu2, iзоструктурної з подвiйною ZrAl2, свiдчить
про наявнiсь при 250oС твердого розчину на основi сполуки ZrAl2,який може мiсти-
ти до 6,7% Ni в позицiї Al. Наявнiсть широкої областi гомогенностi фази ZrNixAl2−x

зi сполуками рiзних структурних типiв дещо змiнює характер фазових рiвноваг за її
участю, бiльшiсть фазових рiвноваг сполуки ZrNixAl2−x у її новому структурному
типi поки що не пiдтвердженi.

Висновки

Проведено рентгеноструктурне дослiдження системи Zr-Ni-Al при 2500С в ба-
гатiй на алюмiнiй областi, за результатами якого побудовано частину iзотермiчного
перерiзу системи. Виявленi фазовi рiвноваги добре узгоджуються з рiвновагами в цiй
системi при 800oС. Пiдтверджено iснування трьох ранiше вiдомих тернарних сполук
в збагаченiй алюмiнiєм областi системи i вперше встановлено iснування потрiйної
фази Лавеса СТ MgZn2 при складi сполуки ZrNi0,2Al1,8 (ПГ- P3-mmc, a=0,49996нм,
c=0,80577нм), iзоструктурної з подвiйною ZrAl2.
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Phase equilibria in Al-rich region of the Zr-Ni-Al system at 250oC
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The isothermal section in Ni-rich region of the Zr-Ni-Al phase diagram at
250oC was investigated by means of X-ray diffraction.The formation of the
three ternary compounds in this field ZrNixAl2−x, ZrNi2Al5, Zr6Ni8Al15 was
confirmed. The unit cells of the compounds were refined using X-ray diffraction
data. The existence of three 2-phase regions (λ2 + τ1, λ3 + Ni2Al3, τ5 + Ni2Al3)
and some 3-phase regions (λ2+τ6+τ5, τ6+τ5 + Ni2Al3, λ2′ + NiAl + τ5, τ5 +
NiAl + Ni2Al3, λ3 + λ2′ + Zr2Al3) has been confirmed. The formation of one
ternary hexagonal phase ZrNixAl2−x was confirmed and its crystal structure
was refined to be isotypic with ZrAl2 type structure.

Key words: aluminum alloys, X-ray phase analysis, crystal structure,
isothermal section of the phase diagram phase equilibria, Laves phase

Фазовые равновесия в системе Zr-Ni-Al при 250oС
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Методами рентгенофазового и рентгеноструктурного анализа построено ча-
стичное изотермическое сечение диаграммы состояния системы Zr-Ni-Al
при 250oC в обогащенной алюминием области. Подтверждено существова-
ние трех тройных соединений в этой области. В системе обнаружены три
двойные равновесия: λ2 + τ1, λ3 + Ni2Al3, τ5 + Ni2Al3 и ряд тройных фа-
зовых равновесий: λ2+τ6+τ5, τ6+τ5 + Ni2Al3, λ2′ + NiAl + τ5, τ5 + NiAl
+ Ni2Al3, λ3 + λ2 ′ + Zr2Al3. На основании рентгеновских дифракционных
данных уточнены параметры элементарных ячеек подтвержденных трои-
ных соединений и впервые установлено существование в системе гексаго-
нальной фазы Лавеса структурного типа (СТ) MgZn2. Методом порошковой
дифракции уточнено кристаллическую структуру соединения ZrNi0,5Al1,5
(СТ - ZrNi0,5Al1,5).

Ключевые слова: алюминиевые сплавы, рентгенофазового анализа, кри-
сталлическая структура, изотермический сечение диаграммы состояния,
фазовое равновесие, фаза Лавеса


