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 Вступ 

Вивчення фазових переходів є однією з основних 

задач термодинаміки. Виходячи з термодинамічних міркувань, 

температуру фазового переходу можна визначити як точку, в 

якій стають рівними вільні енергії двох фаз. Нагадаємо, що за 

можливості існування в системі декількох фаз стабільною буде 

та з них, яка має меншу вільну енергію за даної температури. 

Таким чином, вище і нижче цієї температури термодинамічно 

стабільними виявляються різні фази (рис. 1). Відповідно пере-

хід від однієї фази до іншої має відбуватися у точці фазової рів-

новаги, в якій перетинаються температурні залежності вільних 

енергій обох фаз. 

Рис. 1. Залежність вільної енергії фаз 

1 і 2 від температури 

 

Fig. 1. Free energy versus temperature for 

phases 1 and 2  

Однак такий підхід, у якому враховується лише об’ємна 

складова вільної енергії, потребує удосконалення, оскільки поява 

в системі нової фази супроводжується виникненням межі розділу, 
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з якою пов’язана деяка надлишкова енергія. Завдяки цьому вини-

кає енергетичний бар’єр, що перешкоджає утворенню рівноваж-

ної у даних умовах фази. Це, в свою чергу, зумовлює можливість 

існування метастабільних станів, за яких певна фаза існує в умо-

вах, які відповідають термодинамічній стабільності іншої фази. 

Одним з поширених явищ, пов’язаних з наявністю енергетич-

ного бар’єру під час утворення нової фази, є переохолодження 

при кристалізації розплавів. У побуті це явище можна спостеріга-

ти на прикладі води під час кристалізації оболонок мильних буль-

башок (їх кристалізація відбувається за переохолодження 10 K і 

навіть більше), а в промисловості воно широко використовується 

при виробництві аморфних матеріалів, яким притаманні уніка-

льні технологічні властивості. 

Відзначимо, що зазвичай створення масивних метастабіль-

них матеріалів засноване на стратегії надзвичайно швидкого охо-

лодження. Завдяки експоненціальному характеру температурної 

залежності швидкості дифузії, достатньо швидке охолодження 

дозволяє заморозити високотемпературні фази, які можуть за-

лишатися в метастабільному стані необмежено довго. 

Тенденцією останніх десятиліть є мініатюризація конструк-

тивних елементів, широке промислове використання тонких плі-

вок, різноманітних композитів та інших подібних наноструктур. 

Фізико-хімічні особливості властивостей таких об’єктів зумов-

люють не лише прояв різних розмірних ефектів, але і легкість ре-

алізації метастабільних станів. При цьому метастабільні стани 

виявляються можливими не через зниження інтенсивності дифу-

зійних процесів (що спостерігається під час загартування), а за-

вдяки наявності енергетичного бар’єру, пов’язаного з виникнен-

ням додаткових меж розділу при утворенні зародка нової фази. 

Існування нерівноважних фаз не тільки кардинально позначаєть-

ся на особливостях поведінки низькорозмірних структур, але і до-

зволяє створювати різні технологічні пристрої, дія яких заснована 

на наявності в системі переохолоджених або перегрітих фаз. Та-

кими пристроями можуть бути різного роду ключі, елементи 
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пам’яті, датчики і перемикачі. Крім того, дуже цікавими з прик-

ладної точки зору можуть бути унікальні ефекти міжчастинкової 

взаємодії, які проявляються в деяких переохолоджених рідинах за 

достатнього ступеня переохолодження [1, 2]. 

Не менш важливим вивчення явища переохолодження рід-

ких металів і сплавів виглядає і в плані розробки технологій 

безсвинцевого паяння. Так, одним із шляхів подолання віднос-

но високої температури плавлення багатьох безсвинцевих 

сплавів є використання високодисперних паяльних порошків. 

Завдяки розмірному ефекту вдається цілеспрямовано керувати 

температурою плавлення частинок шляхом зміни їх розміру. 

Це дає змогу забезпечувати такі значення температур обробки 

елементів електронних схем, які допустимі виходячи з практич-

них міркувань [3]. Крім того, розмір частинок, за допомогою 

яких виконуються паяні з’єднання, є одним з факторів, які ви-

значають можливість подальшої мініатюризації елементів су-

часної електроніки. На сьогоднішній день паяльні порошки з 

розміром частинок на рівні кількох десятків нанометрів досту-

пні в промислових масштабах. Однак саме малий розмір таких 

частинок є надзвичайно сприятливим для прояву в них явища 

переохолодження. Це, поряд з можливою зміною змочування в 

переохолоджених рідинах, має визначальне значення для різ-

них технологічних процесів. 

На сьогодні наявний значний обсяг експериментальних да-

них, що стосуються переохолодження у різних тонкоплівкових 

структурах та нанокомпозитних матеріалах. Для отримання зраз-

ків, придатних для вивчення переохолодження, розроблено бага-

то експериментальних методик, а результати досліджень аналі-

зуються у межах різних теоретичних підходів. 

Експериментальне дослідження переохолодження вклю-

чає в себе два аспекти. По-перше, потрібно максимально мож-

ливе очищення зразка від різного роду домішок, які складно 

прогнозованим чином змінюють властивості системи. По-
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друге, необхідно власне зареєструвати момент фазового пере-

ходу в системі, що вивчається. 

Необхідність отримання достатньо чистого для дослідження 

зразка впродовж довгого часу обмежувала прогрес у вивченні ме-

тастабільних станів. Зазвичай для очищення досліджуваних речо-

вин, окрім стандартних технологічних процесів, застосовувались 

багаторазове переплавляння і перевипаровування, які поєднувались 

з проведенням експериментів у захисному середовищі. Однак 

надзвичайно висока чутливість метастабільних станів до наявності 

мікрочастинок нерозчинних домішок, які провокують кристаліза-

цію, обмежує застосування цих методик. Досить ефективний під-

хід до створення зразків, придатних для вивчення переохоло-

дження, був запропонований Тернбалом [4, 5]. Цей метод, що 

згодом отримав назву «метод мікрооб’ємів», полягає у наступ-

ному. Оскільки кількість частинок нерозчинних домішок у вихід-

ній речовині обмежена, і за умови ретельного попереднього очи-

щення їх частка мала у порівнянні з досліджуваною речовиною, за 

достатнього ступеня диспергування зразка можливе отримання 

окремих частинок, які взагалі не містять домішок. 

Диспергування розплаву в роботах [4, 5] здійснювалося за 

допомогою потужного ультразвукового генератора. На сьогодні 

для реалізації методу мікрооб’ємів широко використовуються ва-

куумні конденсати і нанопористі структури, що насичуються ре-

човиною, переохолодження якої досліджується. 

Окремим завданням, вирішення якого необхідне для отри-

мання максимальних переохолоджень, є зниження впливу тигля, 

який в цьому випадку виконує роль сторонньої домішки. Най-

більш кардинальним вирішенням цієї проблеми є використання 

безконтейнерних методів електростатичної або акустичної леві-

тації, а також проведення досліджень в умовах невагомості або 

вільного падіння. Частково це завдання може бути вирішене 

шляхом використання тигля, матеріал якого мінімально впливає 

на поведінку переохолодженої речовини. Так, результати велико-

го комплексу досліджень вказують на те, що вплив тигля на ве-
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личину переохолодження зменшується з погіршенням змочуван-

ня його розплавом. Для контактних пар, у яких крайовий кут змо-

чування перевищує 150°, тверда фаза фактично не впливає на пе-

реохолодження розплаву. Вдалим матеріалом, придатним для 

дослідження легкоплавких металів, є вуглець, а для більш туго-

плавких речовин як тигель або підкладка можуть застосовуватися 

різні оксиди, які традиційно використовуються як керамічні ма-

теріали. 

Для реєстрації температур фазових переходів у попередньо 

очищених зразках можуть застосовуватися різні підходи. Так, кри-

сталізація і плавлення зразка супроводжуються появою і зникнен-

ням дифракційних рефлексів від його кристалічної структури. 

Для реалізації методики визначення температур фазових перехо-

дів на основі цього явища широкого використання особливо в за-

стосуванні до наноструктур набула in situ електронографія [3]. У 

масивних зразках і деяких нанокомпозитах ефективними також 

виявляються рентгеноструктурні методики. Плавлення і криста-

лізація, як фазові переходи першого роду, можуть бути зареєст-

ровані за поглинанням або виділенням прихованої теплоти фазо-

вого переходу, що може бути реалізовано методами диференціа-

льної скануючої калориметрії. 

Окрім розглянутих вище методик, які певною мірою можна 

віднести до прямих методів визначення температур фазових пе-

реходів, широке використання мають непрямі підходи. Так, плав-

лення або кристалізація можуть бути зареєстровані за зміною оп-

тичних властивостей середовища. Великий комплекс досліджень, 

зокрема таких, що стосуються вивчення переохолодження легко-

плавкого компонента в пористих матеріалах, базується на засто-

суванні ультразвуку, особливості поширення якого в твердих і рі-

дких тілах виявляються суттєво різними. Також низку досліджень 

переохолодження в шаруватих плівкових системах виконано за 

допомогою вивчення температурної залежності електричного 

опору зразків. Ці дослідження базуються на стрибку опору бага-
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тошарової плівки, який супроводжує плавлення або кристалізацію 

легкоплавкого компонента. 

Окремо варто відзначити метод зміни механізму конден-

сації, за допомогою якого отримана велика кількість унікаль-

них результатів, що стосуються границь термічної стабільності 

рідкої фази в тонких плівках. Цей метод, розрахований виклю-

чно на використання вакуумних конденсатів, заснований на ек-

спериментально і теоретично підтвердженому припущенні про 

те, що температура зміни механізму конденсації від «пара – рі-

дина» до «пара – кристал» відповідає граничній температурі 

існування переохолодженої рідкої фази. У свою чергу, визна-

чення температури зміни механізму конденсації може бути ви-

конане за морфологічними ознаками зразка шляхом електрон-

но-мікроскопічних досліджень підкладки з осадженою плівкою. 

Теоретичному аналізу процесів кристалізації переохолодже-

них розплавів також присвячено багато досліджень [6–9]. Роз-

глядаючи особливості переохолодження в наноструктурах, дос-

лідники зосереджуються на причинах, які забезпечують збере-

ження рідкого стану вільних частинок нижче рівноважної темпе-

ратури плавлення і розмірній залежності величини переохоло-

дження. Також вивчається вплив на температурні межі стабіль-

ності рідкого стану наявності твердої фази і тонкі ефекти на між-

фазних границях. 

Окрім суто прикладного аспекту, завдяки унікальним влас-

тивостям метастабільних розплавів дослідження переохоло-

джених рідин виявляється важливим і з загальнонаукової точки 

зору. Так, структура переохолоджених рідин визначається до-

сягнутою величиною переохолодження [1]. Згідно з [10] від 

ступеня переохолодження залежать густина, теплоємність і 

поверхневий натяг води. Відповідно до [2] величина переохо-

лодження, за якої відбувається кристалізація, може визначати 

морфологію зразка. Зокрема, при кристалізації в умовах гра-

ничного переохолодження, частинки вісмуту, що знаходяться 

на аморфній вуглецевій підкладці, мають неправильну форму, 
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характерну для речовини, що не перебувала в рідкому стані. У 

той же час для частинок, кристалізація яких відбувалася з 

меншим переохолодженням, характерна очікувана форма ку-

льового сегмента. Згідно з [2], така поведінка пояснюється особ-

ливостями ближнього порядку в максимально переохолодже-

них рідинах. Результати багатьох робіт [11–16], згідно з якими 

переохолодження в системах типу «переохолоджена рідина – 

тверде тіло» визначається змочуванням твердої поверні розп-

лавом, вказують на важливість дослідження меж стабільності 

рідкої фази в таких системах для вивчення явищ, що відбува-

ються на інтерфейсах «тверде тіло – рідина». 

Ця монографія, поряд з коротким оглядом термодинаміч-

них уявлень, які використовуються для кількісного опису перео-

холодженого стану і кристалізації метастабільних розплавів, мі-

стить докладний розгляд і систематизацію багатьох експеримен-

тальних результатів, що стосуються особливостей кристаліза-

ції переохолоджених розплавів в різних умовах. Не претендуючи 

на загальність і охоплення всіх результатів, наявних в літерату-

рі, автори не розглядають методи створення переохолоджених 

розплавів, засновані на заморожуванні процесів кристалізації 

(які широко використовуються для створення аморфних матері-

алів і, зокрема, металевих стекол), а концентрують увагу на пе-

реохолоджених системах, що знаходяться в метастабільному 

стані завдяки видаленню потенційних центрів кристалізації. Ос-

новні результати, представлені в цій роботі, отримані з вико-

ристанням вакуумних конденсатів, які дають змогу не тільки за-

безпечити високу чистоту зразків, але і в більшості випадків ав-

томатично реалізують метод мікрооб’ємів. В першу чергу роз-

глядаються власні результати, що стосуються переохолодження 

при кристалізації легкоплавкого компонента в тонких плівках, 

отриманих методом вакуумної конденсації. З огляду на те, що 

багато експериментальних даних отримані з використанням 

унікальних авторських методик, викладення отриманих резуль-
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татів за необхідності супроводжується описом особливостей 

проведення експерименту. 

Автори вважають своїм обов’язком висловити щиру подяку 
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рення цієї монографії був здійснений Миколою Тимофійовичем 
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плекс результатів, отриманих методом зміни механізму конден-

сації, і початок досліджень із застосуванням оригінальних in situ 

методик. 

 

 

 

 

 

 


