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Потрiйнi сплави Fe–Ni–Ti, що широко застосовують у промисловостi, все
ще вивченi недостатньо. Це стосується фазових спiввiдношень, дiапазонiв
солiдус-лiквiдус та проекцiй лiквiдусу, особливо в дiлянцi, збагаченiй Ti.
У цiй роботi проведено експериментальнi дослiдження процесiв плавлення
та кристалiзацiї збагачених Ti сплавiв Fe–Ni–Ti за допомогою вимiрювань
електропровiдностi, диференцiального термiчного аналiзу та високотемпе-
ратурного рентгеноструктурного аналiзу. Поєднання рiзних методiв дозво-
лили визначити температури лiквiдусу точнiше, нiж тiльки з даних ДТА.
Результати порiвняно з розрахунковими значеннями, отриманими з про-
грамного пакету ThermoCalc.

Ключовi слова: iнтерметалевi сплави, диференцiальний термiчний ана-
лiз, високотемпературний рентгеноструктурний аналiз, електропровiднiсть,
мiкроструктура, фазовi перетворення

1 Вступ

Система Fe–Ni–Ti є базовою для багатьох технiчно важливих матерiалiв, таких
як сталi та жаростiйкi сплави на основi Fe та Ni–Ti, сплави з пам’яттю форми,
металевi скла, сплави Гейслера, квазiкристали та металогiдриди. Збагачена Ti дi-
лянка цiєї системи є також важливою для високотемпературної пайки: збагаченi Ti
сплави, такi як Ti–33Ni (Ti2Ni) з Nb або без нього, Ti–15Ni–15Cu, Ti–25Ni–15Cu
широко використовують для мiжметалевих з’єднань, наприклад, сплавiв NiTi з па-
м’яттю форми [1] зi сплавами γ-TiAl [2–4], або γ-TiAl з Ti–6Al–4В [5], чи γ-TiAl зi
сталями [6] для аерокосмiчної та автомобiльної промисловостi. Їх також застосову-
ють у медичнiй технiцi при з’єднаннi оксиду цирконiю з Ti–6Al–4В для iмплантацiї
бiомедичних пристроїв [7]. Точне значення iнтервалу плавлення та iнформацiя про
мiжповерхневi фази, що виникають у процесi дифузiї, мають вирiшальне значення
для встановлення оптимальних параметрiв пайки i отримання добрих з’єднань. Чи-
сленнi дослiдження системи Fe–Ni–Ti узагальнено в оглядах [8, 9], а пiзнiше у [10]
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та [11]. Експериментальнi данi про поверхнi лiквiдусу можна отримати з робiт [12]
в областi Fe-Ni-Ni3Ti-Fe2Ti та [13] в областi Ti–FeTi–NiTi. Однак цi результати було
пiддано сумнiву в оглядi [10]. Таким чином, розбiжностi щодо природи, температу-
ри i положення фазових рiвноваг у збагаченiй Ti дiлянцi, зокрема в рiдкому станi,
залишаються.
Збагачену Ti дiлянку системи Fe–Ni–Ti експериментально дослiджували у [14]

та [15]. Проведено також термодинамiчний аналiз [16]. У цiлому пiдтверджено, що
”квазi-перитектична” реакцiя L + (Fe,Ni)Ti ↔ β-Ti + (Ni,Fe)Ti2, пов’язана з макси-
мумом на моноварiантнiй лiнiї лiквiдусу i з подвiйною перитектикою L + NiTi ↔
NiTi2, iснує в збагаченiй Ti дiлянцi, i що двi трифазовi рiвноваги, а саме L + β-Ti +
(Ni,Fe)Ti2 i L + (Fe,Ni)Ti + (Ni,Fe)Ti2, iснують за 1000◦С. Однак є ще розбiжностi
мiж рiзними експериментально визначеними i розрахованими проекцiями лiквiдусу,
невизначеною є також область рiдкого стану в дiлянцi переходу вiд бiнарної системи
Ni–Ti до потрiйної за 1000◦С.
Факторами невизначеностей можуть бути труднощi високотемпературних експе-

риментальних вимiрювань лiквiдусу збагачених титаном сплавiв. Внаслiдок високої
реакцiйної здатностi титану цi сплави можуть взаємодiяти зi стандартними матерi-
алами тиглiв, такими як Al2O3 або навiть Y2O3 пiд час вимiрювань ДТА [14]. Для
визначення температур лiквiдусу та солiдусу збагаченої Ti дiлянки системи Ti–Fe
використано тигель ВеО [17], однак у будь-якому випадку реакцiя мiж сплавом i
тиглем може бути причиною фальшивих пiкiв на кривих ДТА або фальсифiкувати
результати внаслiдок появи домiшок чи змiни складу сплаву.
Вимiрювання електропровiдностi (ЕП) та високотемпературного рентгеностру-

ктурного аналiзу (ВРА) можуть бути альтернативними методами визначення тем-
ператури лiквiдусу металевих сплавiв з високими реагуючими властивостями. Цi
методи успiшно застосовано для визначення температури лiквiдусу в бiнарних Sn–
Ti, Sn–Zr [18] та потрiйних сплавах Sn–Ti–Zr [19], а також для дослiдження еле-
ктрофiзичних властивостей сильно агресивних рiдких напiвпровiдникiв, таких як
Cu2Se або Cu2Te, що можуть реагувати з матерiалом тигля [20]. З огляду на це,
авторами роботи [20] запропоновано тигель спецiальної геометрiї з особливим роз-
ташуванням електродiв. Однак рiзнi сучаснi методи все ще важко порiвнювати з
точки зору їхньої надiйностi у визначеннi температури лiквiдусу сильно реагуючих
сплавiв.
Пропонована праця мала двi мети, а саме, дослiдити за допомогою рiзних методiв

(ДТА, ЕП, ВРА) дiапазони солiдусу-лiквiдусу збагачених титаном сплавiв Fe–Ni–Ti i
порiвняти результати, а також точнiше описати збагачену титаном частину системи
Fe–Ni–Ti.

2 Експериментальна частина

2.1 Матерiали

Двi серiї потрiйних сплавiв Fe–Ni–Ti з 5 ат.% Fe i 66,7 ат.% Ti було вiдiбрано для
дослiджень. Їхнi композицiї представлено в табл. 1. Сплави вагою бiля 8 г отримано
методом дугової плавки в атмосферi очищеного аргону (99,999%) з використанням
вольфрамового електрода. Сплави переплавляли п’ять разiв, а пiсля трьох плавок
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перевертали для забезпечення гомоґенностi. Для забезпечення чистої атмосфери при
плавленнi використовували титановий гетер кисню. Втрати маси пiд час плавлення
не перевищували 0,2 мас.%.

2.2 Диференцiальний термiчний аналiз

Для ДТА експериментiв використано NETZSCH ДСК 404С. Щоб уникнути ре-
акцiї мiж розплавом та Al2O3 тиглем, останнiй покривали оксидом iтрiю. Комiрки
ДТА вiдкалiбровано за температурами плавлення чистих елементiв Al, Ag, Au. Пiсля
калiбрування точнiсть температури ДТА становила 0,5◦С. Цилiндричнi зразки мали
дiаметр 3 мм i висоту 5 мм. Перед кожним експериментом комiрки тричi вiдкачували
i знову заповнювали аргоном. Вимiрювання проводили при швидкостi сканування
10◦С/хв. пiд час нагрiвання та охолодження за безперервного потоку аргону. Оцiнка
кривих ДТА показала, що внаслiдок високої реакцiйної здатностi рiдкого Ti зразки
таки реагують з тиглем, тому враховували данi тiльки першої кривої нагрiву.

2.3 Електропровiднiсть

Вимiрювання електропровiдностi σ(T ) проводили пiд тиском арґону (до
∼ 10 МПа) контактним методом за чотириточковою схемою. Використано вимiрю-
вальнi комiрки з пресованого нiтриду бору у формi вертикальних контейнерiв ви-
сотою 60 мм та дiаметром 3 мм. Графiтовi електроди для вимiрiв струму i напруги
впресовували в стiнки контейнера вздовж його вертикальної осi. Високотемператур-
ний нагрiвач з трьома незалежно регульованими нагрiвними елементами дозволяв
пiд час вимiрiв електропровiдностi пiдтримувати рiвномiрне температурне поле в
межах 0,2-0,3 ◦С у робочому iнтервалi температур. Експериментальну установку i
процедуру вимiрювань детально описано в [18–20]. Похибка визначення електропро-
вiдностi не перевищувала 2%.

2.4 Високотемпературний рентгеноструктурний аналiз

Рентгеноструктурнi дослiдження проводили на високотемпературному дифра-
ктометрi зi спецiальним обладнанням, що дозволяє дослiджувати сплави в рiдкому
та твердому станах за рiзних температур до 1300◦C. Використовували монохрома-
тичне Cu-K випромiнювання, монохроматором був монокристал LiF, фокусування
здiйснювали за геометрiєю Брегга-Брентано. Знiмали залежнiсть iнтенсивностi роз-
сiяного випромiнювання вiд кута розсiяння в дiапазонi 10◦ < 2θ < 80◦, з рiзним
кроком, в областi кристалiчних пiкiв з кроком 0,05◦ i кроком 0,5◦ в iнших дiапазо-
нах кутiв. Вимiри iнтенсивностi проводили з витримкою 100 с, використано NaI(Tl)
сцинтиляцiйний детектор у поєднаннi з системою пiдсилення, також враховано по-
правки на поглинання, аномальну дисперсiю i некогерентне розсiювання. Структур-
нi фактори розраховано з експериментально отриманих кутових залежностей iнтен-
сивностi розсiяного випромiнювання. Зразки помiщали в тиглi, виготовленi з нiтри-
ду бору дiаметром 20 мм. Рентгеноструктурне дослiдження проводили зi зразками,
початково нагрiтими до температури плавлення, отриманої з результатiв ДТА та
електропровiдностi. Потiм температуру збiльшували (або зменшували) з кроком 5◦,
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Табл. 1: Номiнальний склад сплавiв Fe–Ni–Ti, склад фаз за даними ВРА i ДТА, температур
солiдусу TS за даними ДТА (P–первинна фаза).

Хiмiчний склад, ат.% Фази за ДТА Фази за EPMA, ат.% TS ,
◦C

Fe Ni Ti Fe Ni Ti
5 28,3 66,7 (Fe,Ni)Ti 39,6 ± 0,3 51,7 ± 0,2 8,6 ± 0,2 1008

(Ni,Fe)Ti2 27,4 ± 0,2 67,8 ± 0,2 4,8 ± 0,1
10 23,3 66,7 (Fe,Ni)TiP 30,6 ± 0,2 52,9 ± 0,5 16,5± 0,4 1020

(Ni,Fe)Ti2 22,4 ± 0,2 67,9 ± 0,2 9,7 ± 0,2
15 18,3 66,7 (Fe,Ni)TiP 22,9 ± 0,1 54,9 ± 0,2 22,2± 0,2 1027

(Ni,Fe)Ti2 18,0 ± 0,3 67,7 ± 0,2 14,3± 0,3
β-Ti 2,4 ± 0,5 91,8 ± 0,5 5,8 ± 0,5

5 15,0 80,0 β-TiP 2,6 ± 1,0 94,9 ± 0,7 2,4 ± 0,7 976
(Ni,Fe)Ti2 25,0 ± 0,3 68,5 ± 0,3 6,6 ± 0,1

5 32,5 62,5 (Fe,Ni)TiP 40,8 ± 0,3 52,2 ± 0,2 7,0 ± 0,2 1004
(Ni,Fe)Ti2 27,9 ± 0,2 68,0 ± 0,2 4,2 ± 0,1

5 21,7 73,3 (Ni,Fe)TiP
2

25,3 ± 1,2 69,3 ± 1,4 5,4 ± 0,6 972
β-Ti 5,6 ± 1,5 91,2 ± 1,7 2,5 ± 0,9

поки на отриманих дифракцiйних кривих не появлялися кристалiчнi пiки. Пiсля
цього рентгеноструктурне дослiдження проводили за трьох температур. Початкову
температуру TI встановлювали на 5◦C вищою вiд температури, за якої бiльше не
спостерiгались кристалiчнi пiки на дифракцiйних кривих. Друга температура TII

була на 10◦C нижчою вiд TI , а третє вимiрювання проводили за кiмнатної темпера-
тури. Контроль температури проводили безпосередньо бiля тигля за допомогою тер-
мопари WRe-5/20, протестованої з похибкою ±3◦С у дiапазонi мiж 1000◦C i 1100◦C.
Нагрiвання та охолодження проводили зi швидкiстю 10◦С/хв. Перед проведенням
експерименту зразки витримували за температур TI i TII протягом 30 хв.

2.5 Мiкроструктура

Мiкроструктурнi дослiдження проводили за допомогою оптичної та автоеле-
ктронної скануючої мiкроскопiї (FE-SEM). Склади спiвiснуючих фаз кожного зразка
визначали за допомогою електронно-зондового мiкроаналiзу (EPMA) з використан-
ням JEOL мiкроаналiзаторiв JXA8800 з прискорюючою напругою 20 кВ i струмом
зонда 2×10−8 A. Похибка вимiрювань становила бiля 1%. Склади спiвiснуючих фаз
та температур солiдусу TS наведено в табл. 1.

2.6 Термодинамiчний аналiз

Термодинамiчне моделювання збагаченої Ti дiлянки потрiйної системи Fe–Ni–
Ti проводили з використанням методу CALPHAD [21] i результати порiвнювали з
отриманими експериментальними даними. Термодинамiчнi параметри енергiй Гiбб-
са, що описують рiзнi фази в цiй потрiйнiй системi, як зазначено в роботi [16], було
безпосередньо використано для розрахунку вiдповiдних вертикальних секцiй для
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66,6 ат.% Ti i 5 ат.% Fe за допомогою програмного пакета ThermoCalc [22]. Ре-
зультати, отриманi в данiй роботi, зiставлено з експериментальними лiтературними
даними [13, 14, 23, 24].

3 Результати

3.1 Диференцiальний термiчний аналiз

У зв’язку з високою здатнiстю Ti взаємодiяти з матерiалом тигля, бралися до
уваги данi тiльки з першої кривої нагрiву. Покриття тигля оксидом iтрiю дещо зни-
жувало взаємодiю, однак повнiстю запобiгти реакцiї не завжди вдавалося. Як при-
клад, на рис. 1 наведено криву ДТА сплаву Fe5.0Ni28.3Ti66.7 у дiапазонi температур
мiж 1000◦С i 1100◦С. Температуру лiквiдусу визначено з останнього ендотермiчного
пiку (рис. 1, вставка). На жаль, у деяких випадках цей ефект не був достатньо ви-
раженим. Перша температура початку плавлення, оцiнена з точки перетину екстра-
польованих базової лiнiї та першого ендотермiчного пiку, є температурою солiдусу
TS .

Рис. 1: Визначення температур солiдусу та лiквiдусу (на вставцi) сплаву Fe5.0Ni28.3Ti66.7
за допомогою ДТА.

На рис. 2 показано кривi ДТА, отриманi пiд час нагрiвання сплавiв з (а) фiксо-
ваним вмiстом Ti 66,7 ат.% та (б) фiксованим вмiстом Fe 5 ат.%. Температури TS

всiх зразкiв наведено в табл. 1. Для сплавiв з 66,7 ат.% Ti, температура початку пiку
зростає зi зменшенням вмiсту Ni до 18,3 ат.% Ni, в той час як для сплавiв з 5 ат.%
Fe незначне зниження з зменшенням Ni спостерiгалося до 21,7 ат.% Ni. Температури
ликвидусу TL, визначенi з ДТА, подано в табл. 2.
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Рис. 2: Кривi ДТА зразкiв (a) 66.7 ат.% Ti and (b) 5 ат.% Fe (Склади поданi в табл. I i II).
Сплав з 28.3 ат.% Ni на (a) i (b) є тим самим.

3.2 Електропровiднiсть

Типову залежнiсть електропровiдностi вiд температури показано на рис. 3(а)
для сплаву Fe5.0Ni28.3Ti66.7. У розплавленому станi σ лiнiйно зменшується пiд час
нагрiвання (i лiнiйно зростає з охолодженням). Рис. 3(б) мiстить тiльки данi охоло-
дження, якi аналiзували для визначення температури лiквiдусу TL. Перегин кривої
σ(Т) при охолодженнi вказує на початок кристалiзацiї i, таким чином, TL визнача-
ється з точки перетину штрихових лiнiй (див. р-ня (1) нижче). Подiбна поведiнка
електропровiдностi притаманна всiм iншим сплавам, i аналогiчно визначенi темпе-
ратури лiквiдусу подано в табл. 2.
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Табл. 2: Температури лiквiдусу (TL в ◦C), отриманi з даних ДТА, ЕП та ВРА.

Хiмiчний склад, ат.% ДТА ЕС ВРА
Fe5.0Ni28.3Ti66.7 1072 ± 2 1075 ± 8 1100 ± 10
Fe10.0Ni23.3Ti66.7 1099 ± 2 1095 ± 8 1116 ± 10
Fe15.0Ni18.3Ti66.7 1120 ± 2 1100 ± 8 1142 ± 10
Fe5.0Ni15.0Ti80.0 1155 ± 2 1165 ± 8 1160 ± 10
Fe5.0Ni32.5Ti62.5 1112 ± 2 1150 ± 8 1144 ± 10
Fe5.0Ni21.7Ti73.3 1027 ± 2 1050 ± 8 1055 ± 10

Рис. 3: Визначення температури лiквiдусу сплаву Fe5.0Ni28.3Ti66.7 за результатами електро-
провiдностi: • – 1й нагрiв, ◦ – 1е охолодження, � – 2й нагрiв,� – 2е охолодження. Штриховi
лiнiї – априксимацiя р-ням (1)

Результати σ(Т) для всiх дослiджених розплавiв наведено на рис. 4. Апроксима-
цiйнi кривi представляють усередненi значення, отриманi в ходi декiлькох дослiдiв
з використанням зразкiв одного i того ж складу. Функцiя σ(Т) добре описується
лiнiйним рiвнянням

σ(T ) = σ0 +
dσ
dT

(T − TL) (1)



Ю. Плевачук, В. Склярчук

ISSN 1024-588X. Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. 2014. Вип. 49 53

Рис. 4: Залежнiсть електропровiдностi вiд температури розплаву Fe–Ni–Ti. На вкладцi –
результати декiлькох вимiрiв та апроксимацiйна крива σ(T ) розплаву Fe5.0Ni15.0Ti80.0.

де σ0 – значення електропровiдностi при температурi плавлення Tm, а dσdT – тем-
пературний коефiцiєнт електропровiдностi. Видно, що за винятком Fe5.0Ni32.5Ti62.5
абсолютнi значення провiдностi у рiдкому станi дуже близькi за величиною. Для
всiх композицiй температурний коефiцiєнт провiдностi вiд’ємний. Параметри σ0 та
dσ
dT у рiдкому станi наведено в табл. 3.

Табл. 3: Електропровiднiсть в точцi плавлення σ0 i температурний коефiцiєнт електропро-

вiдностi dσ

dT
розплавiв Fe–Ni–Ti, отриманi з р-ня (1).

Хiмiчний склад, ат.% σ0, Ом-1
·см-1 dσ

dT , Ом
-1
·см-1

·K−1

Fe5.0Ni28.3Ti66.7 3360 ± 67 -1,50
Fe10.0Ni23.3Ti66.7 3330 ± 67 -1,05
Fe15.0Ni18.3Ti66.7 3293 ± 66 -1,57
Fe5.0Ni15.0Ti80.0 3210 ± 64 -1,46
Fe5.0Ni32.5Ti62.5 3505 ± 70 -1,28
Fe5.0Ni21.7Ti73.3 3317 ± 66 -1,45

3.3 Високотемпературний рентгеноструктурний аналiз

Прикладом високотемпературного рентгеноструктурного аналiзу є результати
для сплаву Fe5.0Ni21.7Ti73.3, представленi на рис. 5. Верхня крива є кривою стру-
ктурного фактору розплаву Fe5.0Ni21.7Ti73.3, отриманого за TI = 1060◦C (5◦C вище
вiд температури плавлення Tпл. = 1055◦C). Середня крива представляє дифракцiй-
ну картину за TII = 1050◦C, на якiй спостерiгаються кристалiчнi дифракцiйнi пiки.
Найбiльш iнтенсивнi пiки належать в основному до (Ni,Fe)Ti2, β-Ti i, можливо,

до (Fe,Ni)Ti, i появляються на фонi дифракцiйної картини вiд рiдкої фази. Пiки,
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Рис. 5: Структурнi змiни пiд час кристалiзацiї сплаву Fe5.0Ni21.7Ti73.3. Верхня крива отри-
мана в повнiстю рiдкому станi (TI = 1060◦C); середня крива отримана вiдразу нижче
лiквiдусу (TII = 1050◦C); нижня крива отримана за кiмнатної температури (фази: 1–Ni,
2–Ti, 3–(Ni,Fe)Ti2).

якi належать кристалiчнiй фазi, є дуже широкими, що пояснюється малими роз-
мiрами кристалiтiв. Наближаючись до лiнiї лiквiдусу, найбiльш високотемпературнi
iнтерметалiчнi сполуки (Ni,Fe)Ti2 кристалiзуються першими. Залишкова рiдка фаза
збiднюється на титан, таким чином, формуються кристалiти (Fe,Ni)Ti, якi можуть
залишатися на певний час на поверхнi м’якого сплаву завдяки своїм дуже малим
розмiрам. Температуру, за якої з’являються кристалiчнi пiки на фонi дифракцiй-
ної картини вiд рiдкої фази, можна розглядати як температуру, близьку до точки
лiквiдусу.
На нижнiй кривiй, отриманiй за кiмнатної температури, пiки, що вiдповiдають

фазам (Fe,Ni)Ti, не спостерiгаються. Аналогiчнi рентгеноструктурнi дослiдження
проведено для iнших сплавiв системи Fe–Ni–Ti. Температури лiквiдусу, що за оцiн-
ками структурного дослiдження заходяться мiж температурами TI i TII , наведено
в табл. 2.

3.4 Дослiдження мiкроструктури

Для кращого розумiння поведiнки кристалiзацiї збагачених титаном сплавiв Fe–
Ni–Ti, мiкроструктуру затвердлих зразкiв пiсля лиття i зразкiв пiсля експериментiв
ДТА аналiзували за допомогою SEM i EPMA. На рис. 6 показано мiкроструктуру
таких зразкiв, а в табл. 1 представлено фазовi склади, визначенi з EPMA.
З дослiджених сплавiв, тiльки Fe15.0Ni18.3Ti66.7 виявляє трифазну мiкрострукту-

ру β-Ti, (Ni,Fe)Ti2 i (Fe,Ni)Ti (рис. 6(а)). При цьому (Fe,Ni)Ti є первинною фазою,
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Рис. 6: Мiкроструктура сплавiв: (a) – Fe15.0Ni18.3Ti66.7 , (b) – Fe5.0Ni28.3Ti66.7, (c) –
Fe5.0Ni21.7Ti73.3, (d) – Fe5.0Ni15.0Ti80.0.

яка повнiстю оточена (Ni,Fe)Ti2 (другою фазою). У деяких дiлянках мiж зерна-
ми (Ni,Fe)Ti2 можна спостерiгати невеликi дiлянки β-Ti. Сплави Fe5.0Ni28.3Ti66.7,
Fe10.0Ni23.3Ti66.7 i Fe5.0Ni32.5Ti62.5 виявили двофазову мiкроструктуру з (Fe, Ni)Ti
як первинну фазу i (Ni,Fe)Ti2 як вторинну.

Як приклад, на рис. 6(б) показано мiкрознiмок сплаву Fe5.0Ni28.3Ti66.7. (Ni,Fe)Ti2
очевидно формується внаслiдок перитектичної реакцiї L + NiTi↔ NiTi2. На рис. 6(с)
показано мiкроструктуру сплаву Fe5.0Ni21.7Ti73.3 з зернами (Ni,Fe)Ti2 як основної
фази, i шарувату мiкроструктуру, що складається з β-Ti i (Ni,Fe)Ti2.

На рис. 6(г) показано мiкроструктуру сплаву Fe5.0Ni15.0Ti80.0 з β-Ti, (Ni,Fe)Ti2
(як первинної та вторинної фаз) i шарувату мiкроструктуру, що складається з β-Ti,
(Ni,Fe)Ti2. Результати узгоджуються з даними ВРА за кiмнатної температури, як
можна бачити на рис. 5, наприклад, для сплаву Fe5.0Ni21.7Ti73.3.
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4 Обговорення результатiв

4.1 Вплив методу дослiдження на визначення температури

лiквiдусу

Як видно з табл. 2, рiзниця в температурах лiквiдусу, визначених рiзними ме-
тодами (ДТА, ЕП, ВРА), може досягати 42◦С. Загалом, вимiрювання ВРА давали
найвищi значення, а ДТА – найнижчi. Результати вимiрювання σ(Т) у деяких ви-
падках (Fe5.0Ni28.3Ti66.7, Fe10.0Ni23.3Ti66.7) наближалися до значень, отриманих з
ДТА, тодi як, наприклад, для сплавiв Fe5.0Ni32.5Ti62.5 i Fe5.0Ni21.7Ti73.3 є ближчими
до результатiв ВРА.
Iстотна вiдмiннiсть мiж експериментальними методами полягає в тому, що тем-

ператури лiквiдусу ДТА взято з кривих нагрiву, у випадку визначення температури
з даних електропровiдностi використано кривi охолодження, а ВРА проводили за
постiйної температури. Процес плавлення-кристалiзацiї зазвичай супроводжується
певним температурним гiстерезисом фiзичних властивостей. Дiапазон плавлення
може бути розширений до бiльш високих температур, якщо вiдбувається швидке
нагрiвання. Проте швидкостi нагрiвання (охолодження) 10◦C/хв., пiдтримуванi пiд
час експерименту, є вiдносно повiльними, i для всiх тестiв використано однаковi
швидкостi, тому це не може бути єдиним поясненням вiдмiнностей у результатах.
Крiм того, в разi вимiрювань ДТА цей ефект у значнiй мiрi компенсований за до-
помогою процедури калiбрування.
Вимiрювання σ(Т) виявили певний температурний гiстерезис, i тому використа-

но тiльки кривi охолодження. Температура початку кристалiзацiї TL (температура
лiквiдусу) пiд час охолодження є нижчою вiд температури завершення плавлення
TM пiд час нагрiвання. Тому точка перегину кривої σ(Т) в процесi охолодження
є значно краще вираженою, тодi як у випадку плавлення перегин набагато бiльше
розмитий. TL залежить вiд швидкостi охолодження, вiд температури перегрiву, а
також вiд часу витримки за найвищих температур (ступiнь гомогенностi); iншими
словами, TL залежить вiд умов зародження кристалiв.
Щодо вiдмiнностi мiж номiнальною i фактичною температурами в зразку, то

можна припустити, що пiд час вимiрiв ДТА та σ(Т) внаслiдок низької швидкостi
нагрiву–охолодження i положення термопари ця рiзниця буде незначною. З ураху-
ванням точностi показiв термопар, точнiсть ДТА не гiрша, нiж ±1◦C, тодi як у
випадку σ(Т) точнiсть становить ±3◦C. У ВРА експериментах температура зразка
може бути дещо нижчою, нiж задана, тому що термопара розмiщена не точно бi-
ля зразка. У зв’язку з тривалим часом витримки за постiйної температури можна
припустити, що точнiсть вимiрювань ВРА становить ±5◦C.
Ще одна вiдмiннiсть мiж експериментальними методами полягає у використаннi

рiзних матерiалiв тигля, що в рiзнiй мiрi взаємодiють з розплавом. У разi вимiрю-
вань ДТА використано тиглi з Al2O3 з покриттям Y2O3. I хоч взаємодiя мiж Ti i
Y2O3 термодинамiчно мало ймовiрна, деякi реакцiї з тиглем мають мiсце, що при-
зводить до забруднення сплавiв або до змiни складу.
В експериментах з вимiрювання σ(Т) реакцiї розплаву зi стiнками тигля також

можливi. I хоч особлива конструкцiя вимiрювальної комiрки мiнiмiзує похибку у ви-
значеннi абсолютних значень σ(Т), незначна змiна складу сплаву i поява забруднень,
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що також впливають на температуру лiквiдусу, не виключенi. У ВРА експериментах
внаслiдок тривалої витримки за постiйних температур реакцiї з тиглем, ймовiрно,
найбiльш вираженi, що також зумовлює змiни складу розплаву пiд час вимiрю-
вань. Крiм того, незважаючи на використання аргону, у камерi можливi залишки
кисню, якi будуть поглинутi розплавами, збагаченими Ti. Тому вплив забруднень на
температури лiквiдусу видається найбiльш вираженим саме у ВРА експериментах.
Зазначимо, що для всiх трьох методiв вимiрювань вплив забруднення важко оцiнити
кiлькiсно.
Iншим важливим чинником, що впливає на точне вимiрювання температури лi-

квiдусу, є точнiсть оцiнки даних. У ДТА температуру, за якої виникає ендотермi-
чний пiк, може бути визначено з високою точнiстю (±1◦C). Однак, як згадувалося
вище, цей пiк може не спостерiгатися. На залежностях σ(Т) є завжди добре вираже-
ний злам, коли починається кристалiзацiя. TL визначається як точка перетину мiж
лiнiями, отриманими з лiнiйної iнтерполяцiї електропровiдностей у рiдкому i час-
тково затвердiлому станi. На вiдмiну вiд сигналу ДТА, результати вимiрювань σ(Т)
показали бiльший розкид, який впливає на точне визначення TL, що може бути ви-
значено з похибкою ±5◦C. Вимiрювання ВРА проводилися за постiйних температур,
тому TL перебуває в iнтервалi мiж температурами TI i TII , що в нашому випадку
становить ±5◦C. Похибки, наведенi в табл. 2, оцiнено як сума похибок самих вимi-
рювань та оцiнки даних. Отриманi результати доводять, що визначення температур
лiквiдусу збагачених титаном розплавiв системи Fe–Ni–Ti можливе лише в певних
межах точностi.

4.2 Порiвняння результатiв експерименту з моделюванням

Для порiвняння результатiв експерименту та термодинамiчного моделювання
отриманi данi вимiрювань нанесено на розрахованi вертикальнi перерiзи для 66,7
ат.% Ti i 5 ат.% Fe, вiдповiдно (рис. 7 i 8).
Iзоплети для 66,7 ат.% Ti, дослiдженi в рядi робiт [13–15,23,24], також представ-

лено на рис. 7. Зазначимо, що результати [15] за 800◦C i 1000◦C, отримано з мiкро-
структурних дослiджень вiдпалених зразкiв, а не з вимiрiв ДТА. Зi збiльшенням
вмiсту Ni зростало вiдхилення експериментально визначених температур лiквiдусу
вiд розрахункових. Найбiльше вiдхилення спостерiгається в результатах, отриманих
за допомогою ВРА.
Температури початку кристалiзацiї добре узгоджуються з результатами розра-

хункiв у припущеннi трифазової мiкроструктури L + (Fe,Ni)Ti + (Ni,Fe)Ti2. Однак
нiякого переходу вiд фазового поля (Fe,Ni)Ti + (Ni,Fe)Ti2 до L + (Ni,Fe)Ti2 сигна-
ли ДТА не виявили. Крiм того в роботi [15] показано iснування однофазової областi
(Ni,Fe)Ti2 замiсть двофазової (Fe,Ni)Ti + (Ni,Fe)Ti2. Припускається, що двофазова
область L + (Ni,Fe)Ti2 охоплюється тiльки дуже вузьким температурним дiапазо-
ном. Пiки, що вiдповiдають переходу вiд однофазового (Ni,Fe)Ti2 до двофазового L
+ (Ni,Fe)Ti2 поля, а також вiд L + (Ni,Fe)Ti2 до трифазового поля L + (Fe,Ni)Ti +
(Ni,Fe)Ti2, перекриваються i не можуть бути видiленi. Щодо мiкроструктур, пока-
заних на рис. 6(а) i 6(б), то виявлено, що максимум на моноварiантнiй лiнiї L + (Fe,
Ni)Ti↔ (Fe, Ni)Ti2 з’являється мiж 18,3 i 23,3 ат.% Ni, на вiдмiну вiд розрахункового
значення, що становить приблизно 12 ат.% Ni.
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Рис. 7: Розрахований вертикальний перерiз для 66.7 ат.% Ti та експериментальнi данi даної
роботи та робiт [10,13-15,24], з використанням термодинамiчних параметрiв з 16.

Рис. 8: Розрахований вертикальний перерiз для 5 ат.% Fe та експериментальнi данi даної
роботи з використанням термодинамiчних параметрiв з 16.

Експериментально визначенi температури лiквiдусу розплавiв Fe5.0Ni32.5Ti62.5 та
Fe5.0Ni15.0Ti80.0 добре узгоджуються з розрахунковими значеннями, а в розплавах
Fe5.0Ni21.7Ti73.3 та Fe5.0Ni28.3Ti66.7 максимальне вiдхилення розрахункових темпе-
ратур вiд експериментально визначених становило, вiдповiдно, 61◦C i 67◦C. Однак
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в останнiх двох розплавах виявлено добре узгодження температур солiдусу з розра-
хованими, тодi як в перших двох розплавах розбiжностi були бiльшими. Незважаю-
чи на розбiжностi мiж отриманими рiзними методами значеннями TL, результати,
отриманi в данiй роботi, свiдчать про необхiднiсть часткової переоцiнки потрiйної
система Fe–Ni–Ti.

5 Висновки

Температури лiквiдусу збагачених титаном розплавiв Fe–Ni–Ti, визначенi за до-
помогою ДТА, електропровiдностi та ВРА експериментiв, вiдрiзнялися в дiапазо-
нi до до 42◦C, причому найвищi значення TL отримано за допомогою вимiрювань
ВРА, що зумовлено бiльшим впливом зовнiшнiх факторiв на умови експерименту.
Рiзницю в значеннях TL пояснено рiзною точнiстю експериментальних методiв, а
також реакцiєю розплаву дослiджуваного зразка з матерiалом тигля. Такi реакцiї
можуть стати причиною змiни композицiї зразка та його забруднення, що впливають
на процес плавлення. Однак численнi повторнi дослiдження дозволили встановити
достовiрнi середнi значення температур лiквiдусу (з вiдповiдними похибками) для
рiзних сплавiв.
Цi значення зiставлено з розрахунковими вертикальними перерiзами при

66,7 ат.% Ti та 5 ат.% Fe, отриманими з ThermoCalc моделювання на основi даних,
отриманих у роботi [16]. Суттєвi вiдмiнностi, виявленi мiж вимiряними та розра-
хованими значеннями TL, свiдчать про необхiднiсть часткової переоцiнки системи
Fe–Ni–Ti.

Дана робота виконана за пiдтримки Мiнiстерства освiти i науки України
(Науково-дослiдна робота ФЛ-147П).
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STRUCTURE AND THERMOPHYSICAL PROPERTIES OF
TERNARY Fe–Ni–Ti ALLOYS

Yu. Plevachuk, V. Sklyarchuk, A. Korolyshyn

Ivan Franko National University of Lviv

Kyrylo and Mefodiy St., 8, 79005 Lviv, Ukraine
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Despite its significant technical relevance, a number of uncertainties remai-
ns regarding the Fe–Ni–Ti ternary system. These concern phase relations,
the solidus-liquidus range and the liquidus projection, especially in the Ti-
rich corner. In this study the melting and solidification behaviour of Ti-rich
Fe–Ni–Ti alloys were characterized by differential thermal analysis, electrical
conductivity measurements and high-temperature X-ray diffraction. Combining
these different methods allowed us to determine the liquidus temperatures more
precisely than with DTA measurements alone. The results were compared with
calculated values using the ThermoCalc software package.

Key words: intermetallics alloys; differential thermal analysis; x-ray diffracti-
on; electrical conductivity; microstructure; phase transformation
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СТРУКТУРА И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
ТРОЙНЫХ СПЛАВОВ Fe–Ni–Ti

Ю. Плевачук, В. Склярчук, А. Королишин

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

ул. Кирилла и Мефодия 8, 79005 Львов, Украина

e-mail: plevachuk@mail.lviv.ua

Широко применяемые в промышленности тройные сплавы Fe–Ni–Ti все
еще изучены недостаточно. Это касается фазовых соотношений, диапазонов
солидус-ликвидус и проекций ликвидуса, особенно в области, обогащенной
Ti. В этой работе проведены экспериментальные исследования процессов
плавления и кристаллизации обогащенных Ti сплавов Fe–Ni–Ti с помощью
измерений электропроводности, дифференциального термического анали-
за и высокотемпературного рентгеноструктурного анализа. Сочетание раз-
личных методов позволили определить температуры ликвидуса точнее, чем
только из данных ДТА. Результаты сравнивались с расчетными значения-
ми, полученными из программного пакета ThermoCalc.

Ключевые слова: интерметаллические сплави, дифференциальный
термический анализ, високотемпературный рентгеноструктурный анализ,
электропроводность, микроструктура, фазовые превращения


