
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ЧЕРНIВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ  

імені Юрія Федьковича 
 

На правах рукопису 
 

 

КУРЕК 
ЄЛЕНА ІГОРІВНА 

 

УДК 539.3: 539.67: 539.8 
 

ВПЛИВ СЛАБКИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ НА ПРУЖНІ ТА 

НЕПРУЖНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИСОКОЧИСТОГО БЕРИЛІЮ 

 

01.04.07 – фізика твердого тіла 
 

 

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня 

 кандидата фiзико-математичних наук 
 

 

Науковий керівник: 

Раранський Микола Дмитрович 

доктор фіз.-мат. наук, професор 
Ідентичність всіх примірників дисертації 
ЗАСВІДЧУЮ: 
Вчений секретар 
спеціалізованої вченої ради Д76.051.01 
 
д.ф.-м.н., доцент:     Новіков С.М. 
___ _____________ 20____ р. 

 

Чернiвцi – 2015 



 

 

2 

 
ЗМІСТ 

 
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 4 

ВСТУП 5 

РОЗДІЛ 1. ВПЛИВ СЛАБКИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ НА ФІЗИКО-

МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДІАМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ 13 

1.1. Зміна властивостей діамагнетиків при безпосередній дії магнітних 

полів. Магнітопластичний ефект (МПЕ) 13 

1.1.1. МПЕ у діамагнетиках з іонним типом хімічного зв’язку  16 

1.1.2. МПЕ у молекулярних кристалах 17 

1.1.3. МПЕ у напівпровідниках та напівпровідникових сполуках 18 

1.1.4. МПЕ у металах і сплавах 20 

1.2. "Магнітна пам’ять " у діамагнітних твердих тілах 24 

1.2.1. "Магнітна пам’ять" в іонних кристалах 26 

1.2.2. Магнітна післядія в молекулярних кристалах 29 

1.2.3. "Магнітна пам’ять" у напівпровідниках 30 

1.2.4. Магнітна післядія в металах і сплавах 35 

1.3. Висновки до розділу 1 та постановка задачі 36 

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  37 

2.1. Вибір методу 37 

2.2. Методика дослідження пружних та непружних характеристик  39 

2.3. Експериментальна установка  40 

2.4. Параметри зразків та умови експерименту  42  

2.5. Оцінка стану дислокаційно-домішкової системи металів 45 

2.6. Оцінка відношення швидкостей руху дислокацій та енергій 

активації цих процесів  47 

2.7. Висновки до розділу 2 57 

РОЗДІЛ 3. ВПЛИВ СЛАБКИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ IN SITU НА МТК Ве 58 

3.1. Прямий (додатний) магнітопластичний ефект в МТК Ве 58 



 

 

3 

3.2. Зворотний (від’ємний) магнітопластичний ефект в МТК Ве 70 

3.3. Висновки до розділу 3 80 

РОЗДІЛ 4. ЕФЕКТИ "МАГНІТНОЇ ПАМ’ЯТІ" В МТК Ве 82 

4.1. Амплітудні залежності механічних властивостей МТК Ве 82 

4.2. Температурні залежності механічних властивостей МТК Ве 91 

4.3. Висновки до розділу 4 106 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ 108 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 110 

 



 

 

4 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ 

 

АЗВТ – амплітудно-залежне внутрішнє тертя 

ДДС – дислокаційно-домішкова система 

МО – магнітна обробка 

МП – магнітне поле 

ІМП – імпульсне магнітне поле 
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МТК Ве – магнійтермічний берилієвий конденсат  

ФП – фазові перетворення 
2f  – квадрат частоти власних згасаючих крутильних коливань 

efG  – ефективний модуль кручення 
1−Q , ВТ – внутрішнє тертя 

r  – параметр непружної деформації 

t  – температура ( Co ) 

T  – абсолютна температура ( K ) 

MFV  – швидкість руху дислокацій під час дії магнітного поля 

afefV  – швидкість руху дислокацій після магнітних обробок 

0V  – швидкість руху дислокацій до магнітних впливів 
γ  – амплітуда відносної деформації 

τ  – час природного старіння 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми досліджень. Дисертація присвячена дослідженню 

механізмів і закономірностей впливу слабких магнітних полів (МП) на 

механічні властивості високочистого берилію. 

Результати дії магнітних полів на феромагнітні матеріали добре 

відомі, достатньо вивчені і знайшли своє пояснення в рамках квантової 

теорії магнетизму. Активні дослідження впливу слабких МП (з індукцією 

Тл101,0~ − ) на немагнітні тверді тіла та ролі, яку вони відіграють у 

формуванні їх механічних властивостей, почалися після відкриття у 1987 

році В. І. Альшицем магнітопластичного ефекту (МПЕ) [1], який полягає у 

прискоренні руху дислокацій у діамагнетиках під дією слабкого МП, що, у 

свою чергу, приводить до знеміцнення кристалів (прямий МПЕ). 

Згодом виявилося, що слабке МП може діяти кардинально протилежно, 

тобто, за певних умов, його вплив може приводити до зміцнення 

діамагнітних кристалів (зворотний МПЕ) [2, 3]. Ці ефекти відбуваються під 

дією магнітного поля in situ і їх роль полягає не в силовій чи енергетичній 

підтримці змін, що відбуваються у кристалі, а в ініціюванні процесів 

релаксації дислокаційно-домішкових систем (ДДС).  

Прямий МПЕ вивчений належним чином (існують щонайменше 4 

механізми, які його пояснюють), тоді як причини появи і механізми 

зворотного МПЕ досліджені недостатньо. Залишається відкритим і питання 

про зміну знаку МПЕ із "прямого" на "зворотний" і навпаки в однакових 

умовах експерименту на одних і тих самих діамагнітних зразках.  

Вплив слабкого МП на немагнітні матеріали може проявлятися не 

тільки при безпосередній дії, а бути "розтягнутим" у часі – це так звана 

магнітна післядія чи "магнітна пам’ять" [4]. Питання про момент появи 

"магнітної пам’яті", про можливість її фіксації та збереження нових 

властивостей діамагнетиків на тривалий час, досі залишається відкритим. 
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Нез’ясованими залишаються й питання про фізичні методи керування 

пластичністю немагнітних матеріалів з метою збільшення ефективності 

процесів їх обробки при виготовленні деталей. Такі дослідження є 

практично важливими і для оцінки динаміки змін властивостей матеріалів 

авіа-космічної галузі та енергетики, які працюють в магнітних полях. МПЕ 

також може бути використаний для ініціювання процесів релаксації 

внутрішніх механічних напруг в тих матеріалах, в яких термічна релаксація 

неможлива або неефективна. 

Одним із матеріалів, для яких усі вище зазначені проблеми 

залишаються актуальними, є берилій. Це унікальний конструкційний 

матеріал, який широко застосовується в авіа-космічній та атомній галузях 

промисловості, поєднує в собі легкість і міцність, але водночас і високу 

крихкість при температурах, близьких до кімнатної. Покращення пластичних 

властивостей берилію важливе з точки зору технології його обробки. Існують 

праці, в яких досліджувалися магнітомеханічні властивості берилієвих бронз 

[5–7], проте вплив слабких МП на властивості самого берилію досліджений 

недостатньо. Тому такі дослідження є безумовно актуальними. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дослідження, результати яких наведено в дисертації, виконувалися у 

відповідності до програми наукової тематики кафедри фізики твердого тіла 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича "Динаміка 

кристалічної ґратки, фізико-механічні властивості та механізми 

дефектоутворення в полікристалах, монокристалах і надґраткових структурах" 

(номер Держреєстрації 0111u000728, 2011 – 2015 рр.) та держбюджетних НДР 

"Ангармонійні та релаксаційні ефекти в кристалах з різним характером сил 

хімічного зв’язку" (номер Держреєстрації 0110u000185, 2010 – 2012 рр.), 

"Розробка нових способів діагностики анізотропії пружних, непружних та 

оптичних властивостей неорганічних та органічних матеріалів" (номер 

Держреєстрації 0113U0003250, 2012 – 2014 рр.) "Методи і засоби визначення 

анізотропії ауксетичних властивостей в кристалах з різним типом хімічного 
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зв’язку та азимутально-інваріантної масштабно-селективної реконструкції 

полікристалічних мереж" (номер Держреєстрації 0115u003236, 2015 – 2016 рр.). 

У межах даних тематик дисертант приймав участь у комплексному 

дослідженні пружних та непружних характеристик діамагнітних матеріалів, 

обговоренні та аналізі отриманих результатів, а також у створенні програм для 

обробки експериментальних даних. 

Мета роботи: 

– виявлення змін механічних властивостей та параметрів, що їх описують 

(динамічні модулі пружності та поглинання пружної енергії) діамагнітного 

берилію (магнійтермічного берилієвого конденсату (МТК Ве, 99,95% Ве)), які 

виникають під час безпосередньої дії зовнішніх полів (магнітних, механічних, 

теплових); 

– з’ясування фізичної природи механізмів дисипації механічної енергії та 

встановлення особливостей їх прояву у мікроскопічних властивостях берилію 

під дією зовнішніх факторів у інфразвуковому діапазоні частот; 

– встановлення закономірностей еволюції механічних (пружних та 

непружних) характеристик та поведінки ДДС МТК Ве після магнітної обробки. 

Для досягнення поставленої мети розв’язувалися наступні задачі: 

1. Розробка та апробація методики неруйнівного контролю динаміки ДДС 

у діамагнітних матеріалах (Ве, Si, Al) на основі комплексних досліджень 

ефективного модуля зсуву і внутрішнього тертя у матеріалах з різним типом 

хімічного зв’язку. 

2. Модернізація інфразвукової установки для вимірювання внутрішнього 

тертя (ВТ) та ефективного модуля пружності з метою зменшення впливу 

армфакторів на експериментальні результати. Створення пакету програм для 

комп’ютерної обробки отриманих даних. 

3. З’ясування наслідків комплексного впливу магнітного і 

механічного/температурного полів на властивості МТК Ве та встановлення 

можливих механізмів релаксації його ДДС під час зовнішньої дії. 
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4. Встановлення основних закономірностей еволюції механічних 

властивостей магнітообробленого берилію в процесі природного старіння та 

виявлення ролі дефектів та структурно-фазових перетворень у формуванні 

"магнітної пам’яті" в цьому матеріалі.  

Об’єкт дослідження: динамічні модулі пружності, внутрішнє тертя та 

динаміка руху дислокацій і точкових дефектів під дією зовнішніх слабких 

магнітних полів та додаткових збуджуючих факторів (механічних та 

теплових полів). 

Предмет досліджень:  

– полікристалічний магнійтермічний берилієвий конденсат (99,95 % Ве). 

Розмір зерен складав від 20 до 100 мкм. Склад основних домішок у частках 

(мас. %): О (0,006), С (0,004), Fe (0,009), Si (0,003), Al (0,003), Mg (0,003), Mn 

(0,003), Ni (0,003 – 0,019). 

– алюмінієвий сплав (99,99% Al з 0,01% Cu); 

– монокристалічний кремній p-типу, вирощений за методом 

Чохральського. 

Методи дослідження: метод низькочастотного ( Гц1~ ) внутрішнього 

тертя з синхронною фіксацією динамічного модуля кручення; методи  

Х-променевої порошкової дифрактометрії для визначення розмірів та 

орієнтації кристалітів у зразках при термоциклюванні; методи 

обчислювальної фізики та комп’ютерного моделювання. Похибка 

експерименту при вимірюванні ВТ та ефективного модуля кручення не 

перевищувала 0,5%, а амплітуди відносної деформації кручення – 0,3%). 

Наукова новизна одержаних результатів 

На основі створеної методики неруйнівного контролю за поведінкою 

ДДС в оптично непрозорих діамагнетиках вперше: 

1. Виявлено ефект зміни МПЕ з прямого на зворотний у процесі термо-

механічних обробок зразка та ефекти тривалої "магнітної пам’яті" у 

високочистому берилії. 
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2. Зафіксовано подвоєння максимумів як на температурних, так і на 

амплітудних залежностях внутрішнього тертя МТК Ве у МП in situ. При 

цьому одинарні максимуми ВТ, які спостерігалися до дії МП, зникали на 

обох залежностях і відновлювався знову після вимкнення МП. 

3. Виявлено немонотонний характер поведінки відношення швидкостей 

руху дислокацій у магнітному полі та без нього при одночасній дії МП та 

додаткових зовнішніх чинників. 

4. Отримано аналітичні вирази для температурних і амплітудних 

залежностей відношення швидкостей руху дислокацій у магнітному полі in 

situ та у процесі природного старіння після магнітної обробки. Складний 

показниково-логарифмічний та показниково-експоненційний характер цих 

залежностей підтверджує одночасний прояв кількох механізмів перебудови 

ДДС МТК Ве як у процесі магнітної дії, так і магнітної післядії. 

Практичне значення одержаних результатів  

Отримані експериментальні результати доповнюють знання про 

механізми магнітопластичних ефектів та ефектів "магнітної пам’яті" у 

діамагнітних металах. 

Розроблена комплексна методика неруйнівного контролю динаміки 

ДДС діамагнітних матеріалів при дії різних фізичних полів дозволяє 

оцінювати відношення швидкостей руху дислокацій, енергії активації руху 

дефектів, відношення коефіцієнтів фононного гальмування, час релаксації 

ДДС та виявляти утворення і наступне заліковування мікротріщин ще на 

стадії пружної деформації. 

Отримані експериментальні результати мають не тільки академічний 

інтерес для подальшого розвитку фізики міцності та пластичності, але й можуть 

бути використані для розробки практичних рекомендацій щодо технологічних 

режимів обробки діамагнітного берилію. Інформація, отримана при дослідженні 

еволюції дефектів і зміни пластичності реальних магнітоневпорядкованих 

кристалів Ве у МП, має фундаментальний характер, і може бути використана 
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для встановлення ролі обмінних і магнітних взаємодій між дефектами в 

кристалах при формуванні їх пластичних властивостей.  

Комплекс експериментальних методів та отримані результати 

впроваджені на кафедрі ФТТ ЧНУ, використані при написанні підручників і 

посібників. Розроблені в процесі виконання дисертації нові оригінальні 

методики, низькочастотні пристрої для вимірювання поглинання пружної 

енергії, пакети програм для комп’ютерної обробки експериментальних 

результатів знайшли застосування як у наукових, так і в навчальних 

лабораторіях Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича. 

Обгрунтованість і достовірність результатів забезпечується 

використанням комплексу експериментальних Х-променевих та інфразвукових 

методів дослідження, застосуванням адекватних фізичних моделей, 

використанням сучасних комп’ютерних пакетів для обробки 

експериментальних даних та добрим узгодженням теоретичних і 

експериментальних результатів з літературними даними. 

Особистий внесок здобувача 

У дисертації узагальнені результати досліджень опубліковані автором у 

співавторстві [8 – 26]. У працях, що увійшли в кандидатську дисертацію, 

автор брав участь у постановці задач та їх обґрунтуванні, у проведенні 

експериментальних досліджень та числових розрахунків, аналізі та 

інтерпритації результатів, а також в оформленні наукових публікацій. 

Особисто автором проведена комп’ютерна обробка експериментальних 

результатів, розроблені програми для апроксимування кривих відношення 

швидкостей руху дислокацій, внутрішнього тертя та для розрахунку похибок 

експерименту. 

Зокрема, в працях [8 – 11] дисертант брав участь в інтерпретації 

експериментальних результатів та у написанні тез доповідей, представлених на 

міжнародних наукових конференціях. 
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У публікаціях [12, 15, 18, 20] дисертантом проведено аналіз 

експериментальних даних, розрахунок відношення швидкостей руху 

дислокацій та їх апроксимація емпірично отриманими виразами, оцінка енергій 

активацій руху дефектів у діамагнітному берилії в процесі магнітної післядії, 

моделювання процесів перебудови дефектної підсистеми МТК Ве.  

Дисертантом проведено огляд літературних джерел і систематизовані 

механізми магнітопластичного ефекту та його види [14], виявлені особливості 

протікання зворотного магнітопластичного ефекту в МТК Ве [21, 23, 24]. Також 

проаналізовані процеси природного старіння у Cz  – кремнії p - типу [13, 17], 

проведено опис експериментальної установки та комп’ютерного забезпечення 

[16, 19], аналіз механізмів утворення/заліковування мікротріщин на стадії 

пружної деформації, моделювання амплітудно-залежного внутрішнього тертя 

[22], оцінку внесків коефіцієнтів Пуассона у процес мікропластичної 

деформації ауксетичного берилію зі зміною температури та амплітуди 

деформації [25]. У праці [26] дисертант узагальнив та систематизував отримані 

дані з вивчення впливу слабких постійних магнітних полів на механічні 

властивості МТК Ве.  

Апробація результатів дисертації. Основні матеріали дисертації 

доповідались та обговорювались на таких наукових конференціях: 

1. 53 международная научная конференция "Актуальные проблемы 

прочности" (Беларусь, Витебск, 2 – 5 октября 2012).  

2. VII международная конференция, посвященная 110-летию со дня 

рождения академика Г.В. Курдюмова "Фазовые превращения и прочность 

кристаллов" (Россия, Черноголовка, 30 октября – 2 ноября 2012).  

3. XIV міжнародна конференція "Фізика і технологія тонких плівок та 

наносистем" (Україна, Ів.- Франківськ, 20 – 25 травня 2013).  

4. VII международная конференция "Микромеханизмы пластичности, 

разрушения и сопутствующих явлений" (Россия, Тамбов, 18 – 21 июня 2013). 

5. VI українська наукова конференція з фізики напівпровідників 

УНКФН-6 (Україна, Чернівці, 30 вересня – 4 жовтня 2013).  



 

 

12 

6. VI международная научная конференция "Актуальные проблемы 

физики твердого тела ФТТ-2013" (Беларусь, Минск, 15 – 18 октября 2013). 

7. III міжнародна науково-практична конференція "Фізико-технологічні 

проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікації, нано- на 

мікроелектроніки" (Україна, Чернівці, 24 – 26 жовтня 2013). 

8. "Modern Problems of radio engineering, telecommunications, and 

computer science" International Conference TCSET-2014 (Ukraine, Lviv, 

25 february – 1 march 2014). 

9. Міжнародна конференція студентів та молодих науковців з 

теоретичної та експериментальної фізики "ЕВРИКА-2014" (Україна, Львів, 

15 – 17 травня 2014). 

10. 55 международная научная конференция "Актуальные проблемы 

прочности" (Украина, Харьков, 9 – 13 июня 2014). 

11. 5а Міжнародна конференція “ Механіка руйнування матеріалів і 

міцність конструкцій ” (Україна, Львів, 24 – 27 червня 2014). 

12. XV міжнародна конференція "Фізика і технологія тонких плівок та 

наносистем" – XV ((Україна, Ів.- Франківськ, 11 – 16 травня 2015).  

13. 5-та міжнародна науково-практична конференція “ Структурна 

релаксація в твердих тілах ” (Україна, Вінниця, 26 – 28 травня 2015). 

Публікації. У процесі виконання роботи за темою дисертації 

опубліковано 19 праць, у тому числі: 6 – у фахових журналах, 13 – у збірниках 

наукових праць регіональних та міжнародних конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків та переліку використаних джерел, який налічує 

159 посилань. Повний обсяг дисертації складає 128 сторінок друкованого 

тексту і містить 37 рисунків. 
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РОЗДІЛ 1 

 

ВПЛИВ СЛАБКИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ НА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ 

ВЛАСТИВОСТІ ДІАМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ 

 

1.1. Зміна властивостей діамагнетиків при безпосередній дії магнітних 

полів. Магнітопластичний ефект (МПЕ) 

При дослідженні впливу слабкого магнітного поля (МП) на немагнітні 

реальні кристали з різним типом хімічного зв’язку була зафіксована зміна їх 

фізико-механічних властивостей, яка згодом дістала назву 

"магнітопластичний ефект" [27, 28]. Вперше він був зафіксований у 

кристалах NaCl  і проявлявся у прискоренні руху дислокацій під дією 

слабкого постійного МП за відсутності механічних навантажень [1]. МПЕ 

проявляється в зміні механічних характеристик твердих тіл (пластичності, 

міцності, текучості тощо) і за характером залежності від часу, його можна 

розділити на дві групи: 

– магнітопластичні ефекти, які проявляються при безпосередній дії (in 

situ) магнітного поля; 

– ефекти "магнітної пам’яті", які спостерігаються після експозиції у 

МП, коли властивості матеріалів або повільно відновлюються з часом, або їх 

зміни посилюються і стають незворотними. 

Важливо підкреслити, що всі вище згадані ефекти виникають лише за 

умови, що матеріал знаходиться у термодинамічно нестабільному стані, 

якого можна досягти у той чи інший спосіб, наприклад, комбінуючи 

деформацію та термообробку. До того ж, рівноважний стан не завжди є 

оптимальним стосовно властивостей матеріалу. В нерівноважному стані його 

властивості у переважній більшості випадків є унікальними, такими, що 

доволі часто стають основою новітніх технологій. І тому виникає проблема 

фіксації "унікальної нестабільності". Слабкі магнітні поля можуть стати 

одним із інструментів, які дозволять вирішити цю проблему. 

Згідно із сучасними уявленнями, МПЕ в діамагнетиках є або 
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“динамічним”, або “статичним”. “Динамічний” полягає у зміні взаємодії в 

системі "дислокація – стопор" в процесі руху дислокацій. Тривалість цього 

ефекту під час експерименту складає, зазвичай, від долей секунди до кількох 

хвилин. Якщо немає дислокацій або вони нерухомі, то має місце “статичний” 

МПЕ, який полягає у перетворенні дислокаційних стопорів. Усі зміни, що 

ініціюються магнітним полем при “статичному” МПЕ, відбуваються без 

пластичної деформації (часто до неї), а часи магнітостимульованих 

перебудов домішкових кластерів у кристалах без дислокацій визначаються 

дифузійною рухливістю іонів домішок і сягають, зазвичай, кількох десятків 

годин за кімнатної температури [29].  

МПЕ також поділяють на [30]: 

– слабопольовий, що викликає незворотні зміни точкових дефектів; 

– сильнопольовий, який стає ефективним після збільшення МП до 

деякого критичного значення і характеризується зворотністю змін, що 

вносить поле в підсистему точкових дефектів. 

За характером впливу на механічні властивості твердих тіл розрізняють 

два види МПЕ: прямий (додатний) та зворотний (від’ємний). Прямий МПЕ 

полягає у пластифікації кристалу під дією МП і проявляється у зменшенні 

мікротвердості, підвищенні рухливості дислокацій, збільшенні повзучості, 

зворотний, навпаки – у зміцненні кристалів, зростанні мікротвердості, 

збільшенні модулів пружності і т. ін.  

Головними закономірностями магнітопластичних ефектів є 

квадратична залежність пробігів дислокацій від індукції МП, слабка 

чутливість до температури та вибірковість стосовно типу домішки у кристалі. 

Найчастіше МПЕ у слабкому магнітному полі полягає у зміні 

пластичності на 10 – 100%. Усі МПЕ такого роду поділяються на 3 групи, для 

яких властиві наступні ознаки [28]: 

1) зміна пластичності виникає лише в тому випадку, коли кристали 

деформуються в МП. Наявність поля до і після деформації не змінює 

механічних властивостей кристалів. Ці ефекти, зазвичай, проявляють слабку 

чутливість до температури і сильну – до типу домішки;  
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2) пластичність кристалів може бути змінена, якщо на них впливати 

магнітними полями до їх деформації. Такі магнітопластичні ефекти мають 

місце у спеціально вирощених кристалах; 

3) пластичність змінюється при одночасній дії МП та зовнішнього 

збуджуючого фактора, наприклад, світла, електричного струму чи 

ультразвуку. 

Для пояснення МПЕ в діамагнетиках на сьогоднішній день 

запропоновано, щонайменше, чотири механізми: 

– механізм спін – залежних реакцій, оснований на припущенні про те, 

що магнітне поле ініціює еволюцію спінового стану у системі "дислокація-

парамагнітний центр", внаслідок чого дислокація відкріплюється від 

парамагнітного точкового дефекта. Так, у [31] уведено поняття спінового 

нанореактора "дислокація + стопор", і магнітопластичність описується як 

ефект, що виникає внаслідок спінової еволюції в такому нанореакторі, яка 

полягає у перенесенні електрона з дислокації на стопор. У спіновому 

нанореакторі "вимикається" кулонівське притягання між дислокацією і 

стопором, що сприяє відкріпленню дислокації. МП стимулює спінову 

конверсію із синглетного в триплетний стан нанореактора, в якому 

заборонене зворотне перенесення електрона і тому з вимкненням 

кулонівського потенціалу збільшується час життя нанореактора. У результаті 

дії МП збільшується ймовірність відкріплення дислокацій та їх рухливість.  

– механізм впливу МП на фазові перетворення (ФП) (мартенситного 

типу, поліморфні); 

– механізм утворення електронних вихорів під дією МП [32]. Основною 

ідеєю цього підходу є те, що магнітну активацію процесів перебудови 

дефектної підсистеми розглядають з точки зору розсіяння електронів у МП. 

Так, на прикладі однозонної моделі електронів припускають, що МП індукує 

електронні вихори, а дефекти структури, які не були захоплені цими 

вихорами, за рахунок енергії деформації ґратки виштовхуються на поверхню 

кристалу. Зазначимо, що даний механізм можна використовувати лише для 

металів, оскільки для опису об’єктів використовуються такі поняття, як 
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електронний газ, електрони провідності та ін. [32]; 

– механізм силової взаємодії «квазіферомагнітних» областей з 

дислокаціями: високотемпературних магнітних упорядкувань острівного 

типу у вихідних діамагнетиках із дислокаціями, які рухаються у полі 

пружних напруг [33].  

Розглянемо детальніше прояв явищ магнітопластичності у твердих 

тілах з різним типом хімічного зв’язку. 

 

1.1.1. МПЕ у діамагнетиках з іонним типом хімічного зв’язку. 
Після відкриття МПЕ в NaCl  він був зафіксований в кристалах LiF , 

KCl , CsI , KBr  і полягав у тому, що під дією МП змінювалися: 

макроскопічна течія [34], повзучість [35, 36], межа текучості [37, 38], 

мікротвердість [39, 40], кінетика електричної поляризації зразка, який 

деформується при зміщенні у ньому заряджених дислокацій [41, 42], 

внутрішнє тертя [43 – 46]. 

У праці [47] виявлено, що освітлення кристалів NaCl  ультрафіолетовим 

світлом ( нм350=λ ) приводить до пригнічення МПЕ. Отже, фотозбудження 

магніточутливих стопорів може пригнічувати МПЕ, а УФ-хвиля може бути 

використана як інструмент для селективного регулювання їх станів. 

Вплив слабкого МП з індукцією Тл8,01,0 −  на внутрішнє тертя та дефект 

модуля Юнга в кристалах LiF  досліджувався в інтервалі зміни амплітуд 

відносної деформації 46
0 1010 −− −≈ε  на частотах 40 та Гц80  [24]. Показано, 

що дія МП приводить до зростання внутрішнього тертя та зменшення 

ефективного модуля пружності, що вказує на пластифікацію зразків.  

При дослідженні загартованих монокристалів Eu:NaCl  [48] були 

виявлені довготривалі ( год200~ ) багатоетапні варіації інтенсивності спектру 

ЕПР домішкових іонів +2Eu , які були викликані агрегуванням домішково-

вакансійних диполів у комплекси. 

Встановлено, що МПЕ у цих кристалах (зміна мікротвердості за 

Вікерсом у МП з індукцією Тл6 ) спостерігається на проміжній стадії 
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агрегування домішки, коли загальна кількість ізольованих домішково-

вакансійних диполів у зразку тимчасово стабілізується.  

У праці [49] вивчався вплив електричного поля на МПЕ в кристалах NaCl  

з різними домішками, що полягав у пластифікації чи зміцненні зразків у МП. 

Досліджувалась рухливість індивідуальних дислокацій в умовах одночасної дії 

електричного і магнітного полів та механічного навантаження. Відмічена різка 

електростимуляція МПЕ обох знаків, тобто збільшення чи зменшення середнього 

пробігу дислокацій. У кристалах NaCl(Pb) , для яких характерний від’ємний 

МПЕ, електричне поле підсилює магнітне зменшення пластичності.  

У [50] отримана немонотонна залежність пробігів дислокацій від 

амплітуди (до Тл29 ) короткочасного (тривалістю мс100 ) імпульсу МП у 

кристалах Fe:NaCl , яка пояснювалася в рамках моделі неадіабатичних 

переходів у парах іонів ++ − 22 FeFe , які ініціюються пружними полями 

напруг дислокацій. За відсутності поля такі переходи заборонені за спіном. 

 

1.1.2. МПЕ у молекулярних кристалах. 
Новий тип МПЕ в полімерах, який не пояснюється переорієнтацією 

ланок макромолекул, що мають анізотропію магнітної сприйнятливості 

описаний у праці [51]. Для досліджень були використані лінійні аморфні 

полімери: промисловий поліметилметакрилат марки СО-95, пластифікований 

дібутилфталатом, полістирол та листовий суспензійний полівінилхлорид. 

Досліджувалася зміна мікротвердості за Вікерсом після обробки зразків ІМП 

з індукцією Тл302 − . Показано, що суттєве значення для змін пластичності 

полімерів в імпульсному МП має одночасна дія магнітного та електричного 

полів, а також обертальна рухливість бічних груп молекул. 

У праці [52] показано, що при введенні та виведенні монокристалів 

фуллериту 60C  у МП з індукцією Тл2,0  під час деформації зразків 

відбувається зміна швидкості деформації, причому при її зменшенні 

спостерігається короткочасне припинення деформації. Знак ефекту залежить 

від температури. Аналогічний вплив МП на швидкість деформації був 
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зафіксований і при попередній витримці зразка в полі з індукцією 0,2 та Тл2 .  

Виявлено залежність часу відпочинку, який необхідний для 

відновлення початкового стану, від тривалості навантаження. Показано, що 

існують відмінності у прояві МПЕ при температурах вищих та нижчих за 

температуру ФП ГЦК – ПК ( КТс 260≈ ). За кімнатної температури в ГЦК 

гратці фуллериту 60C  магнітне поле приводить до прискорення деформації, 

тоді як в ПК гратці (при 110 К) – до уповільнення, тобто має місце інверсія 

знаку МПЕ з прямого на зворотний.  

 

1.1.3. МПЕ у напівпровідниках та напівпровідникових сполуках. 
Перші докази існування МПЕ в напівпровідниках були отримані 

авторами [53] для монокристалів Si . Для пояснення збільшення рухливості 

дислокацій та зменшення часу стабілізації внутрішнього тертя у МП вони 

використали припущення про взаємодію електронів провідності з 

дислокаціями. У [54] встановлено, що експозиція кристалів Si−Cz  у МП 

( ТлB 1= ) приводить до двократного збільшення пробігів дислокацій при 

наступному навантаженні. У [55] виявлено вплив МП на акустичну емісію 

монокристалів Si , через який пропускали електричний струм, а в [56, 57] 

визначались зміни активаційних параметрів та констант швидкості відриву 

дислокацій від локальних стопорів.  

У [58] вивчався вплив на перебіг МПЕ типу та концентрації домішок в 

Si  та досліджувався рух індивідуальних (невзаємодіючих) дислокацій. 

Показано, що МПЕ фіксується лише в зразках, які містять кисень. Це 

дозволило припустити, що МПЕ може проявлятися й у інших твердих тілах, 

які містять кремній-кисневі хімічні зв’язки, розрив яких є спін-залежним 

процесом і може впливати на пластичність кристалів у МП.  

Таке припущення підтверджується результатами праці [59], в якій 

описано двократне збільшення мікротвердості та електропровідності 

силікатного скла у МП з індукцією ТлB 5,0= , а також зменшення магнітної 

сприйнятливості та інтенсивності спектрів інфрачервоного пропускання 
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зразків. У цьому випадку МП впливало не на рівноважний стан скла, а на 

процес склування. 

До того ж, у [60] виявлено вплив МП на рухливість індивідуальних 

дислокацій у Si  в умовах електропластичного ефекту (тобто при протіканні 

електричного струму, який стимулював зміщення дислокацій у зразку). 

У праці [61] розглянуто вплив слабких змінних магнітних полів з 

напруженістю ЕH 240=  та частотою Гцf 50=  на діамагнітний склоподібний 

селен марки СВЧ-2. Виявлено, що змінне МП приводить до різкої зміни 

логарифмічних величин в’язкості поблизу температури KTp 321= , причому 

в’язкість змінювалася у 2 – 3 рази. Відмічено, що такий ефект у постійному 

МП був значно меншим і не залежав від температури [62].  

У праці [63] виявлено рух 60-градусних дислокацій у чистих 

монокристалах InSb  n -типу з концентрацією носіїв 31410 −cм  під дією 

постійного МП з індукцією Тл9,02,0 −  за відсутності механічних напруг. 

Спостерігалася лінійна залежність середнього пробігу та кількості рухливих 

дислокацій від часу витримки зразків у МП. Відносні кількості напівпетель, 

які розбігались та збігались, зі збільшенням t  збільшувались та 

зменшувались, відповідно, а потім виходили на насичення.  

У [64] представлені результати дослідження поверхневих станів 

монокристалів кремнію, чутливих до дії МП. Виявлено, що МП викликає 

зміну кінетики спін-залежних реакцій за участю кисню, у результаті чого 

змінюються механічні, електричні та оптичні властивості. Запропоновано 

моделі дефектів та спін-залежних процесів, на які може впливати МП. 

Зміну кінетики окиснення поверхні кремнію у МП Тл1,0~  виявлено у 

[65]. Швидкість утворення кисневовмісних комплексів xSiO , що містять ядра 

Si29  зі спіном 21  (72,76%) на початковій стадії окиснення, у 2 рази більша, 

ніж швидкість реакції за участю комплексів, що містять ядра Si28  та Si30  з 

нульовими спінами. 

Резонансний вплив постійного та схрещеного з ним змінного 
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надвисокочастотного магнітних полів (в умовах ЕПР) на рухливість 

дислокацій в монокристалах кремнію p  – типу виявлено в [66]. Відмінність 

отриманих результатів для Si  від іонних кристалів, полягає в тому, що в 

кремнії при такій дії полів спостерігається зменшення пробігів дислокацій. 

 

1.1.4. МПЕ у металах і сплавах. 
Перші дослідження впливу слабкого МП на метали були проведені 

для Cu , Al , Ag  [67, 68]. Так, у [67] представлені результати досліджень 

впливу МП на напруження текучості в Cu і показано, що МП ініціює появу 

рухливих дислокацій. Результати описують, розглядаючи дислокацію як 

струну з урахуванням демпфування, викликаного електронами.  

У праці [68] показано, що "волочіння" електрона рухливими 

дислокаціями залежить від температури, амплітуди зовнішньої напруги та 

величини МП. Як у міді, так і в алюмінії спостерігалися однотипні 

функціональні залежності зміни напруг у МП. Ці результати узгоджуються 

з різними моделями, які описують «волочіння» дислокаціями електронів 

(electron dislocation drag) із урахуванням того, що дислокації рухаються як 

згасаючі осцилятори.  

Результати експериментальних досліджень впливу слабкого постійного 

МП ( мТлВ 3000 ≤≤ ) на повзучість алюмінію за кімнатної температури 

приведені у [69]. Ефект впливу МП неоднозначний: швидкість повзучості 

зростає при мТлB 71=  і зменшується при мТл300B = . Автори 

припускають, що повзучість є більш енергетично залежним процесом 

порівняно з іншими типами пластичної деформації, тому навіть незначне МП 

впливає на зміну енергетичних характеристик процесу. 

Стрибкоподібний характер повзучості був виявлений у кристалах 

цинку [70]. Показано, що слабке постійне МП з індукцією ТлB 2,0=  

збільшує середню швидкість повзучості і зменшує висоту та різкість 

субмікронних стрибків деформації. Попередня витримка в МП також впливає 

на швидкість та характеристики стрибків деформації. Ці результати 



 

 

21 

пояснюються за допомогою моделі, яка зв’язує дію МП з руйнуванням 

бар’єрів для руху дислокацій.  

У праці [71] для металів (мідь, свинець, алюміній, вольфрам – реній, та 

сплавів цирконій Е110, латунь) була досліджена малоциклова втомлюваність 

при деформації згину циліндричної дротини. Вимірювалась кількість циклів 

деформації дротини до зламу у МП ( Тл79,0 ) та без нього. Ураховуючи, що 

втомлюваність пов’язана з генерацією та рухом дислокацій під дією 

механічних напруг, були сформульовані основні умови, за яких спостерігався 

вплив МП на механічні властивості металів. 

У [72] досліджено вплив постійних МП (до Тл1 ) на кінетику повзучості 

та її швидкість, визначену на початковій стадії експерименту для 

циліндричних зразків відпаленої при Сo700  полікристалічної міді. Виявлено, 

що дія магнітного поля на мідь призводить до істотного зменшення 

швидкості повзучості на лінійній стадії процесу. Встановлена відсутність 

впливу МП на деформацію до руйнування. Вплив слабких МП на повзучість 

металів детально вивчався у праці [73]. 

Вплив МП на процеси старіння в технічному сплаві берилієвої бронзи 

БрБ-2 досліджувався у праці [7]. Було показано, що при старінні в 

постійному МП значно збільшувалася мікротвердість зразка (до 30%), тобто 

мав місце зворотний МПЕ. Це пояснюється процесами фазового старіння та 

змінами у тонкій структурі сплавів. 

У праці [74] вимірювалась мікротвердість та досліджувалася кінетика 

температурних, частотних та часових змін фізико-механічних властивостей 

сплаву берилієвої бронзи 2ББр −  в процесі дифузійно-контрольованого 

старіння в імпульсному МП ( мкА /2,557 ) при температурах 300, 350 та 

Сo400  та відпалі до 2 годин. Спостерігався прямий магнітопластичний 

ефект, що полягав у зменшенні мікротвердості сплаву, при цьому пластичні 

властивості сплаву значно покращувалися при накладанні саме імпульсного, 

а не постійного магнітного поля [5]. Мікротвердість відпалених зразків при 

вище вказаних температурах не залежала від прикладання МП. Згідно з [5], 
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зміна мікротвердості може бути позв’язана із взаємодією дислокацій з 

різними структурними і магнітними дефектами та зі зміною їх концентрації.  

Так, у праці [75] вимірювалася мікротвердість та Х-променевими 

методами досліджувався вплив постійного МП на сплави Beмас.%2,0Cu −  

та Niмас.%0,4Beмас.%2,0Cu −− . Був зафіксований зворотний 

магнітопластичний ефект. Накладання постійного МП приводило до 

збільшення мікротвердості на %168 − , що свідчило про наявність 

зворотного МПЕ в обох сплавах, причому додавання нікелю приводило до 

збільшення мікротвердості. Зазначимо, що зворотний МПЕ в металах 

пояснюється зростанням електронної компоненти в’язкого гальмування 

дислокацій у МП [76, 77], тоді як природа прямого МПЕ суттєво залежить 

від магнітних властивостей матеріалу. 

Вплив МП на двійникування монокристалів вісмуту вивчався у [78]. 

Виявлено, що МП з індукцією до Тл1  призводить до збільшення майже у 2 рази 

довжини та кількості двійників, що виникають поблизу концентратора 

зовнішніх напруг. Автори запропонували пов’язувати спостережувані ефекти зі 

стимуляцією магнітним полем рухливості двійникуючих дислокацій.  

Пороговий характер МПЕ у кристалах вісмуту при одночасному 

прикладанні зосередженого навантаження та постійного МП був виявлений 

у [79]. Він полягав у стрибкоподібному зменшенні середньої довжини 

клиноподібних двійників на площині спайності (111) кристалу і, як 

наслідок, в стрибкоподібному зменшенні його сумарного здвійникованого 

об’єму. В той же час, МП впливало на пластичну деформацію ковзання, на що 

вказувало збільшення розмірів дислокаційної розетки. Мікротвердість кристалів 

плавно змінювалася і мала тенденцію до зростання зі збільшенням індукції МП.  

У праці [80] досліджувався вплив магнітних полів (з індукцією до Тл1 ) 

на кристали вісмуту. Було виявлено, що в кристалі з обох боків від міжфазної 

межі "двійник – материнський кристал" виникають зміщення, які за 

порядком величини дорівнюють об’єму клиновидного двійника. Показано, 

що при досягненні магнітного порогу МПЕ (індукція МП ТлB 2,0~ ), 
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поверхнева енергія двійникової межі стрибкоподібно зменшувалась, тоді як 

об'ємна пружна енергія залишалася постійною.  

У праці [81] показано, що дія зосередженого навантаження та 

постійного МП на кристали вісмуту та сурми впливає на процеси зародження 

та розвитку двійникових прошарків в умовах супутнього ковзання. При 

цьому змінюється довжина, ширина і кількість клиновидних двійників, 

з’являються якісні відмінності у їх формі. При цьому має місце пластифікація 

кристалів за рахунок ковзання.  

Серед досліджених на сьогоднішній день діамагнітних матеріалів 

берилій належить до найменш вивчених: дані про зміну його фізико-

механічних властивостей у МП епізодичні, а після магнітної обробки (МО) – 

практично відсутні. До причин, які зумовили такий стан речей, слід, 

очевидно, віднести його високу крихкість, токсичність, прозорість для Х-

променів та непрозорість для хвиль оптичного діапазону, що значно звужує 

коло класичних методів дослідження впливу МП на його властивості. Для 

вивчення впливу слабкого постійного магнітного поля на властивості Ве та 

встановлення можливих мікромеханізмів релаксації його ДДС під час 

зовнішньої дії вкрай необхідна розробка нових методів неруйнівного 

контролю швидкостей руху дислокацій, через неможливість використання 

традиційних для іонних та інших кристалів методів вибіркового травлення 

(висока токсичність потребує для виготовлення шліфів спеціального 

вартісного обладнання та спеціальних приміщень). Встановлення основних 

закономірностей еволюції властивостей магнітообробленого берилію в 

процесі природного старіння та виявлення ролі структурно-фазових 

перетворень у створенні магнітної пам’яті у цьому матеріалі потребують 

прямих структурних досліджень, які значною мірою обмежені високою 

прозорістю Ве для Х-променів. Все це привело до необхідності пошуку 

інших структурно-чутливих і високоточних методів дослідження та 

створення нетрадиційних методик. 
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1.2. "Магнітна пам’ять" у діамагнітних твердих тілах 
Вперше магнітна післядія, так звана "магнітна пам’ять", була виявлена у 

кристалах NaCl і полягала у зміні картини декорування їх поверхні через 1 –2 

тижні після витримки у магнітному полі, що відображало дифузійний 

перерозподіл домішкових скупчень, викликаний магнітною дією [82]. Згодом 

був виявлений ефект "магнітної пам’яті", що проявлявся в зміні 

мікротвердості кристалів LiF  [83] та підвищенні рухливості дислокацій в 

кристалах NaCl [84] після їх експозиції у МП. Зміни механічних 

властивостей, що досліджувались у працях [83, 84], зберігались лише деякий 

час і поступово зникали. 

Згодом було помічено, що після обробки імпульсним магнітним полем 

(ІМП) як магнітних, так і немагнітних матеріалів, які містять дефекти у 

нерівноважних станах, у них виникають довготривалі релаксаційні процеси, 

які зумовлюють зміну їх структури та властивостей [85].  

При дослідженні "магнітної пам’яті" були встановлені певні 

закономірності [86]: 

– ефекти магнітної післядії не спостерігаються за відсутності у кристалі 

парамагнітних домішок; 

– вплив попередньої витримки у МП на мікротвердість та інші 

властивості кристалів спостерігається лише у тих кристалах, які до витримки 

у МП зазнавали термічної обробки (загартування) чи інших впливів 

(пластичної деформації, дії сильного електричного поля), які створювали 

нерівноважний розподіл домішкових іонів у різного типу кластерах; 

– головним та первинним ефектом дії МП є атомарна перебудова 

кластерів. Дислокаційна рухливість та пластичність є лише відгуком на 

зміни, які відбулися у домішковій підсистемі під дією МП. За відсутності у 

кристалах кластерів ефекти "магнітної пам’яті" не спостерігаються. 

Наприклад, для іонних кристалів одразу ж після високотемпературної 

обробки домішки розчиняються та існують у кристалічній ґратці у вигляді 

окремих домішкових іонів. На таку систему МП не діє. Для виявлення 

впливу МП необхідний деякий час очікування ( год5030 − ), протягом якого 
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утворюються первинні кластери – димери. Для напівпровідників та металів 

загартування може приводити не до диспергування, а до кластероутворення, 

проте і в них МП не впливає на систему ізольованих виокремлених 

домішкових іонів; 

– накладання МП досить високої інтенсивності та його довготривала 

дія змінює фізичні властивості кристалів лише один раз. Повторна 

витримка тих самих зразків у МП не приводить до довготривалих змін 

досліджуваних характеристик; 

– зменшення температури приводить до зникнення "магнітної пам’яті", 

тобто для ефективного впливу МП необхідна ще й термічна флуктуація, яка 

забезпечує процеси взаємного перетворення різного типу димерів та 

кластерів один в одного; 

– один і той самий ефект зміни пластичності та інших властивостей 

іоннних кристалів може бути досягнутий тривалою ( год15,0 − ) експозицією 

кристалів у слабкому МП ( Тл1~ ) чи короткотривалою ( с24 1010 −− − ) у 

сильному МП ( Тл3010 − ) [86]. 

У працях [86, 87] зазначено, що ефекти "магнітної пам’яті" мають два 

механізми, що їх зумовлюють. Перший пов’язаний з дислокаційною 

пам’яттю, а другий – з впливом МП на спін-залежну еволюцію домішкових 

іонів та кластерів (їх агрегацію чи диспергування) [86]. Основою першого 

механізму є низькоенергетичне відкріплення (депінінг) дислокацій, 

причиною якого є обмін електроном між партнерами в системі "стопор – 

полонена дислокація", що супроводжується "народженням" двоспінового 

нанореактора: на дислокації та на стопорі опиняються по одному 

неспареному електрону. Характеристичний час такої пам’яті невеликий – 

порядка часу осідлого життя "полоненої дислокації" чи часу її народження – 

це "короткочасна пам’ять". 

Другий механізм пов’язаний з еволюцією стопорів (з їх дифузійним 

переміщенням в кристалах, з їх об’єднанням та роз’єднанням, формуванням з 

них димерів та кластерів з їх наступним розпадом) є причиною 
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"довготривалої пам’яті". МП впливає на взаємодію поодиноких іонів, їх пар, 

трійок та кластерів, а рухливість дислокацій є функцією станів стопорів, що і 

є змістом "довготривалої пам’яті" [86, 87]. Розглянемо детальніше ефекти 

магнітної післядії в різних матеріалах. 

 
1.2.1. "Магнітна пам’ять" в іонних кристалах. 

При дослідженні монокристалів NaCl з домішками 2CdCl і 2PbCl , 

витриманих в імпульсних магнітних полях (ІМП) з напруженістю 
15101,2~ −⋅⋅ мA , за допомогою електронно-мікроскопічного методу 

декорування було виявлено, що через 4 – 5 діб після МО помітних змін реальної 

структури зразків не відбулося [82]. Проте, триваліша витримка у часі 

магнітооброблених зразків (10 – 20 діб) приводить до зміни картини 

декорування, що можна пояснити поступовим розпадом частинок домішкової 

фази. При дослідженні властивостей кристалів ZnO, тригліцинсульфату (TGS ) 

та гідрофталату калію ( KAP ) після 30-хвилинної витримки у схрещених 

магнітних полях (за схемою ЕПР): поля Землі мTлBEarth 50≈  та в 

ортогональному до нього змінному полі мTлB 3~ ≈ , було зафіксовано зміну 

мікротвердості [88]. У кристалах ZnO мікротвердість зростає, а в TGS  та KAP  

– зменшується. Максимальна зміна ( %1510 − ) відбувається через год31−  

після МО, а потім спостерігається поступове (протягом кількох діб) 

відновлення початкового значення мікротвердості. Через досить тривалу часову 

паузу (1 – 2 тижні) ефект повторювався за тих же умов експерименту. Автори 

вважають, що спостережувані постмагнітні ефекти зв’язані з перебудовою 

домішкових комплексів у результаті резонансної дії магнітних полів [88].  

Дія слабких МП на кристали TGS  вивчалась також у праці [89]. 

Виявлено вплив слабких ІМП ( Tл02,0≤ ) на сегнетоелектричні властивості 

номінально чистих кристалів. Спостерігались довготривалі (сотні годин) 

зміни коерцитивного поля, температурних залежностей діелектричної 

проникності, тангенса кута діелектричних втрат та часу релаксації 

діелектричної проникності біля сегнетоелектричного фазового переходу. Ці 
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ефекти пов’язувались з відкріпленням доменних стінок та дислокацій від 

вихідних стопорів, а також розпадом вихідних дефектних комплексів з 

наступним формуванням рухливих точкових дефектів. 

У праці [90] виявлено, що експозиція монокристалів NaCl в 

імпульсному електричному полі з амплітудою мкВ /10~ 3  створює 

метастабільні стани точкових дефектів, а дія МП з індукцією Tл7  приводить 

до їх релаксації. Зміна швидкості макропластичної деформації та 

збільшення пробігів крайових дислокацій виявлена у монокристалах NaCl 

з домішками двовалетних металів (в основному +2Ca ), які були оброблені 

в схрещених постійному ( TлB 8,000 −= ) та високочастотному магнітних 

полях [91]. Показано, що причиною знеміцнення кристалів є ЕПР у 

підсистемі структурних дефектів, а рухливість дислокацій може бути 

використана як індикатор спінового резонансу в нетермалізованих 

короткоживучих комплексах парамагнітних дефектів. 

Вплив постійного магнітного поля, напруженість якого плавно зростала 

до 18106,1 −⋅⋅ мA , а потім плавно зменшувалась до нуля, та відпалу (при 

Co200 ) на мікротвердість та розміри дислокаційних розеток кристалів 

LiF : Ni , досліджувалася у [83]. Було виявлено, що максимальне збільшення 

мікротвердості спостерігається через 2 доби після експозиції у МП. Згодом, 

ефект зменшувався і поступово зникав. Відпал витриманих у МП кристалів 

прискорював появу максимуму ефекту і приводив до зростання його за 

абсолютною величиною.  

У праці [84] досліджувався вплив МП TлB 1=  на швидкість руху 

дислокацій у монокристалах NaCl. Було показано, що після витримки зразків 

у МП швидкість руху дислокацій у них збільшувалася, незалежно від того, 

коли дислокації створювалися у кристалі – до чи після МО. У першому 

випадку елементами, які "запам’ятовували" факт перебування у МП були 

самі дислокації, а у другому – локальні стопори. Така "магнітна пам’ять" 

була короткочасною. 

Метою праці [92] було дослідження впливу ІМП на стан дислокацій та 
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точкових дефектів у номінально чистих кристалах NaCl, LiF та KCl. В умовах 

експерименту було зареєстроване стрибкоподібне збільшення відносної 

деформації через 100 – 150 мс після закінчення імпульсу МП, що свідчило 

про короткочасне знеміцнення зразка. Також було зафіксоване зменшення 

швидкості пластичної течії через 5 – 7 с після вказаного стрибка. 

У праці [93] виявлено зміцнення монокристалів Li:ZnO  після їх 

витримки в постійному МП ( TлB 21−= ) за кімнатної температури. 

Максимальне збільшення мікротвердості (до 20%) спостерігалося через 

год43 −  після МО. Далі відбувалося поступове зменшення ефекту і 

відновлення початкового значення мікротвердості за 2 – 3 доби. Виявлено 

пороговий характер чутливості мікротвердості до магнітної дії – ефект виникав 

лише при величині магнітної індукції вище деякої критичної, швидко наростав 

у вузькому інтервалі TлB 3,0~∆  і далі виходив на насичення. Величина ефекту 

також залежала від орієнтації МП відносно полярної осі симетрії кристалу і не 

залежала від кристалографічної орієнтації площини вимірювань.  

Зменшення мікротвердості за Вікерсом (до 10%) під дією слабкого 

постійного МП ( Tл21− ) було зафіксоване у [94] для гексагональних 

монокристалів 3LiIO-α . Максимальне зменшення мікротвердості 

спостерігалося через 1 годину після МО. Згодом відбувалася її ступінчаста 

релаксація до початкового значення. Отриманий ефект зворотний – при 

проведенні експерименту через 2 тижні, ефект повністю відтворювався.  

У праці [95] виявлено, що ІМП ( ТлВ 7= ) впливає на мікротвердість 

кристалів Eu:NaCl  за кімнатної температури. Досліджувалася мікротвердість 

за Берковичем hM . Зразки відпалювалися при різних температурах в атмосфері 

аргону та швидко охолоджувалися до кімнатної. Відносне зменшення 

мікротвердості оброблених магнітним полем зразків становило 13%±1% з 

максимальною часовою паузою до 50 годин. Запропонований механізм 

"магнітної пам'яті" грунтується на спіновій залежності, що призводить до 

перетворення димерів на розділені парамагнітні іони +2Eu .  
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1.2.2. Магнітна післядія в молекулярних кристалах. 

Можливість прояву залишкових змін мікротвердості монокристалів 60С  

після їх попередньої експозиції в ІМП з індукцією до Тл24  досліджувалась у 

праці [96]. Після МО мікротвердість зразків ставала меншою, ніж у 

контрольних зразках, а через год6~  набувала початкових значень. З аналізу 

цих змін мікротвердості можна припустити, що об’єктами, на які впливає 

МП, є нерівноважні точкові дефекти і дислокації. У фуллеритах 60С  існують 

проста кубічна та ГЦК фази, причому проста кубічна модифікація 

метастабільна. За кімнатної температури енергетично вигідним є 

перетворення кубічної фази в ГЦК, яке супроводжується переміщенням 

двійникових дислокацій. Тому причиною зміни мікротвердості може бути 

стимульований магнітним полем рух дислокацій. Крім того, причини зміни 

мікротвердості під дією МП в молекулярних кристалах можуть бути подібні 

до тих, які пояснюють пластифікацію полімерів у МП. Відомо, що зв’язки 

типу OC −  мають значну анізотропію магнітної сприйнятливості, яка 

приводить до переорієнтації макромолекул в полімерах [97]. Наявність 

подібних зв’язків у молекул 60С  може пояснювати зміну мікротвердості 

переорієнтацією окремих молекул у МП. 

У праці [52] за допомогою лазерного інтерферометра вивчалась 

мікропластична деформація кристалів 60С  у МП та без нього, а також 

після попередньої витримки у МП. Автори розглядали магнітну післядію 

як ефект, який виникає після того, як зразок попередньо витримували у 

МП, а потім навантажували, в процесі чого досліджувалась швидкість 

мікропластичної деформації. 

Зафіксовано, що магнітна післядія може проявлятись не тільки при 

низьких температурах ( K77~ ), а також при нагріванні до температури 

фазового переходу ГЦК-ПК (у кристалах 60С  KTc 260= ) та за кімнатної 

температури, що проявляється у пришвидшенні процесу деформації в 6 – 8 

разів. Відновлення (релаксація) структури відбувається дуже повільно (за 

кімнатної температури до 4 діб). Показано, що введення та виведення зразка 
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з МП ( ТлB 2,0= ) в процессі деформації зразка ( МПа3,0=σ ) призводить до 

зміни швидкості мікропластичної деформації, причому при зменшенні 

швидкості спостерігається недовготривала зупинка деформації. Магнітна 

післядія в даному випадку проявляється у збільшенні швидкості 

мікропластичної деформації, яка залежить від величини магнітної індукції, 

часу перебування зразка у МП, часу відпочинку (між дією поля і 

навантаженням) та магнітно-силової передісторії зразка. 

 

1.2.3. "Магнітна пам’ять" у напівпровідниках. 

У праці [98] вивчався вплив ІМП ( 1510)71( −⋅⋅− мA ) на “пружно-

напружений” стан напівпровідникових структур 2SiOSi − , що 

характеризувався зміною періоду кристалічної ґратки a  в шарі кремнію 

поблизу границі розділу фаз кремній – двоокис кремнію. Після МО в зразках 

відбувається релаксація внутрішніх механічних напруг, яка починається уже в 

процесі обробки і продовжується протягом кількох діб: перша зміна 

відбувається через хв5030 −  після закінчення експозиції у магнітному полі. У 

цей період релаксаційні процеси протікають зі значною швидкістю. Результати 

наступних вимірювань a  характерніші для процесу релаксації, закономірністю 

якого є наявність часового інтервалу тривалістю 2 – 3 доби, коли величина 

відносної зміни міжплощинної відстані aa /∆  набуває від’ємних значень.  

У праці [99] досліджувалась довготривала релаксація періоду ґратки, 

структурної досконалості, а також електрофізичних характеристик 

приповерхневого шару елементарних напівпровідників та напівпровідникових 

сполук VIIIBA  після дії ІМП ( А/м310 ). Досліджувались монокристали Si , Ge , 

InSb , InAs , GaAs. Залежності відносної зміни періоду ґратки aa /∆  та 

температури T∆  зразків від часу, що минув після МО, мають глибокі мінімуми 

при ct 200~  і через c1000800 −  відбувається повна релаксація вказаних 

величин. Дослідження структурної досконалості поверхневого шару 

напівпровідників після МО показали, що концентрація фігур травлення 

збільшується до моменту часу ct 200= , що минув після вимкнення МП, а потім 
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за кілька сотень секунд зменшується майже до початкового значення.  

У праці [100] досліджувалися електрофізичні параметри систем 

2SiOSi − . Показано, що ІМП ( МА/м1,0~ ) ініціювало довготривалі (кілька 

тижнів) зміни генераційних струмів у приповерхневій області кремнію, 

зарядового стану міжфазної границі розділу та тунельної прозорості 2SiO , що 

корелює зі змінами структурних параметрів [101]. Зазначено, що незворотні 

зміни генераційного часу життя носіїв в кремнії зумовлені впливом ІМП на 

спін-залежні квазіхімічні реакції розпаду метастабільних домішково-

дефектних комплексів з наступним утворенням генераційних центрів [101]. 

У праці [102] розглядався вплив ІМП амплітудою імпульсів від 210 до 

A/м610  на Si−Cz  (концентрація кисню 31810]O[ −> cм ) та кремній отриманий 

безтигельною зонною плавкою ( Si−Zm ) (концентрація кисню 31610]O[ −< cм ). 

Досліджувалися зразки n -типу провідності за кімнатної температури. 

На сколах кремнієвих пластин Si−Cz  після МО було виявлено утворення 

преципітатів, при чому, їх розмір та концентрація збільшувались на протязі 

сотень годин в процесі магнітної післядії. Короткочасна дія ІМП приводила 

також до повного зникнення гало на електронограмах кристалів Si−Cz , що 

свідчило про кристалізацію аморфізованої поверхні зразків. Зникнення гало 

відбувалося протягом десятків годин після МО. У Si−Zm  дія ІМП не приводила 

до суттєвих змін яскравості гало порівняно з вихідною електронограмою. За 

допомогою електронної растрової мікроскопії було виявлено ямки травлення 

після обробки ІМП зразків Si−Cz , причому глибина ямок збільшувалась зі 

збільшенням часу, який минув після магнітної обробки.  

Участь розчиненого кисню в магнітоіндукованих процесах 

безпосередньо проявлялась і в довготривалих змінах спектрів ІЧ-

пропускання кристалів SiCz −  після магнітної дії. Довготривале 

спотворення цієї смуги вказує на збудження магнітним полем кремній-

кисневого зв’язку. Можливість магнітоіндукованого утворення точкових 

дефектів з глибокими рівнями в забороненій зоні напівпровідника 

контролювалась методом нестаціонарної спектроскопії рівнів [103]. Дія ІМП 
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приводила до виникнення сигналу, амплітуда якого суттєво збільшувалась 

протягом кількох днів після МО, а потім зменшувалась.  

Короткочасна дія ІМП приводила до довготривалих немонотонних змін 

міжплощинної відстані d  в кристалах Si−Cz , а також суттєвої зміни 

інтегральної та максимальної інтенсивності дифракційних Х-променевих ліній 

цих кристалів. Характерною особливістю цих магнітоіндукованих ефектів є 

значне їх запізнення відносно магнітної дії, що сягає десятків та сотень годин. 

У [104] досліджували МНД-структури, які оброблялись ІМП 

( MA/м2,01,0 − ). Після МО зафіксовано значну зміну густини дефектів на 

гістограмах зарядової стабільності густини дефектів, причому ця зміна 

спостерігається більш ніж через 100 годин після експозиції у МП. Аналогічні 

результати зафіксовані й для напівпровідникових структур VIIIBA . Це 

свідчить про один і той самий механізм зміни реальної структури 

напівпровідникових систем після магнітної обробки.  

У праці [105] досліджувались зразки TeHgCd 0,80,2  (КРТ), леговані 

індієм, що оброблялись ІМП ( A/м510,41 ⋅ ). Методом пошарової 

авторадіографії зафіксоване збільшення концентрації ізотопу In114m  на 

поверхні обробленого ІМП зразка майже на 2 порядки, порівняно з 

контрольним зразком, який не обробляли МП. Після дії ІМП на зразок 

відбувається міграція індію до поверхні, яка завершується протягом 3 діб 

після обробки, і приводить до збільшення концентрації індію на поверхні 

зразка майже в 3 – 4 рази, порівняно з контрольним зразком.  

Можливість активації поверхні напівпровідників, що проявляється в 

довготривалій зміні адсорбційної властивості в результаті короткочасної дії 

ІМП, показана в [106]. Зразки кремнію Si−Cz , Ge  та GaAs були оброблені 

ІМП ( ТлB 4,00 = ) за кімнатної температури. У результаті дії ІМП на Si−Cz , 

його поверхня видозмінювалась, ставала неодноріднішою, при цьому 

порушувалась планарність, спостерігався явно виражений рельєф, зростала 

шорстскість поверхні. Через год200~  ефект досягав максимуму. Зі 

збільшенням часу старіння зразків їх поверхня поступово згладжувалась і 
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після год400~  рельєфність поверхні ставала меншою за вихідну. Ці ефекти 

супроводжувалися немонотонною зміною зміщення спектрів відбивання 

мікрохвильового випромінювання sR∆  у всіх досліджуваних кристалах: 

спочатку sR∆  збільшувалося і досягало максимуму через 100 – 120 годин 

після МО, а через год350~  – дуже повільно і монотонно зменшувалося. 

Автори відмічають наявність латентного періоду год50~ , протягом якого 

ніяких змін у спектрах відбивання не спостерігалося.  

У [107] досліджувався процес окиснення кристалів InP , попередньо 

витриманих у ІМП. Одним із вимірюваних параметрів була різниця товщин 

d∆  окиснених плівок експериментальних та контрольних зразків. Показано, 

що d∆  набуває максимального значення через 5 – 6 діб після МО, а потім 

зменшується практично до нуля через 20 діб. Отримані результати 

пояснюються виникненням дифузної нестійкості, яка є наслідком розпаду 

комплексів власних точкових дефектів під дією слабкого ІМП. 

Збільшення пробігу поверхневих дислокаційних напівпетель та зміну 

активаційних бар’єрів після обробки МП ( ТлB 7,0= ) монокристалічних 

кремнієвих пластин n -типу зафіксовано у [108]. МП приводить до зміни 

енергетичного стану ядра дислокації та точкових дефектів, що сприяє 

послабленню їх взаємодії при механічно активованому русі, а магнітна післядія 

пов’язана із залишковими змінами в стані точкових дефектів та ядер дислокацій.  

Експозиція у постійному МП суттєво зменшує стартові напруги для 

руху дислокацій в кристалах Si−Cz  [109]. Вимірювання середньої 

швидкості руху 60-градусних границь проводилася на одному і тому ж зразку 

при температурі Co600  до та після витримки у МП ( кЕН 20= , 3 години за 

кімнатної температури). Показано, що після експозиції вимірюваний 

параметр збільшувався на %4030 − , порівняно з його значенням до МО. Цей 

ефект залишається постійним при природному старінні зразків та витримці їх 

протягом год150100 −  і зменшується у 2 рази через год400300 − . У цьому 

випадку МП викликає синглет-триплетні переходи в термічно збуджених 

станах комплексів OSi −  в ядрі дислокації, що стимулює зміну стану 
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(атомну конфігурацію) кисню, який уже знаходиться на дислокації так, що 

середня енергія його зв’язку з дислокацією зменшується. 

У праці [110] досліджувався вплив слабкого постійного МП ( Tл0,17 ) 

на мікротвердість та кінетику спаду фотопровідності в бездислокаційних 

монокристалах Si−Cz  p -типу, який використовується в сонячній 

енергетиці. Під час витримки зразків у МП величина мікротвердості 

зменшувалась, тобто був зафіксований магнітомеханічний ефект (ММЕ), 

який релаксував за 15~  діб. Зменшення фотопровідності та її релаксація в 

Si−Cz  пов’язується зі зміною поверхневих електронних станів, яка також 

відбувається з деяким запізненням у часі, відносно магнітної дії. Це у свою 

чергу вказує на те, що ініційовані магнітним полем процеси структурної 

релаксації на поверхні триваліші, ніж процеси релаксації у глибоких 

приповерхневих шарах. Отже, магнітна післядія пояснюється з точки зору 

магнітостимульованих процесів у підсистемі структурних дефектів. 

У праці [111] розглядалися особливості магнітоіндукованої зміни 

дефектної структури немагнітних кристалів InAs та твердого розчину 

0,20,8AsSb . Зразки оброблялися ІМП з різним значенням амплітуди. До та 

після МО зразки витримувалися за кімнатної температури. Після обробки 

зразків імпульсом МП ( кЕH 30 = ) тривалістю кілька секунд, за допомогою 

електронного мікроаналізатора, на їх поверхні було виявлено ефект 

довготривалого перерозподілу компонентів, який тривав від сотень до тисяч 

годин. Цей процес приводить до покращення площинної однорідності 

кристалів. Спостережуваний ефект можна пояснити тим, що ІМП ініціює 

розпад дефектних комплексів, що містять додаткові вакансії леткої 

компоненти AsV  з антиструктурними дефектами. 

 

1.2.4. Магнітна післядія в металах і сплавах. 

Вплив часу витримки у МП з індукцією мТлB 300=  на мікротвердість 

полікристалічного технічно чистого алюмінію марки А85 досліджувався в 

працях [112 –114]. У МП мікротвердість зменшується, що пов’язують зі 
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зменшенням границі текучості, а через год30~  релаксує до початкового 

значення. Таку релаксацію пов’язують з поступовим зменшенням кількості 

рухомих дислокацій. 

У праці [115] приведені результати експериментальних досліджень 

впливу ІМП ( мТлB 380= ) на мікротвердість технічно чистого алюмінію А85. 

Було показано, що полікристали Al  у МП пластифікуються, а через год16,4  

відбувається повне відновлення мікротвердості. Час релаксації залежить від 

кількості імпульсів МП і температури.  

Швидкість повзучості монокристалів цинку (99,99% Zn) при їх 

стискуванні вивчалась в [70]. Було показано, що і пряма дія МП з індукцією 

ТлB 2,0= , і витримка год1~  ненавантаженого зразка після МО приводять до 

збільшення середньої швидкості повзучості та зменшує висоту і різкість 

субмікронних стрибків деформації.  

Процес старіння зразків БрБ-2 при різноманітних режимах 

термічної обробки та витримки у постійному МП напруженістю від від 0 

до кЕ7  досліджувався в [116]. Показано, що відпал у МП сприяє 

формуванню рівномірнішої структури та збільшенню мікротвердості 

порівняно з результатами, отриманими до впливу МП. Результати 

вимірювання мікротвердості та дані Х-променевого аналізу показують, 

що основна частина процесу розпаду у твердому розчині завершується 

через год5,017,0 −  після відпалу.  

Релаксаційні процеси, які виникають в литій бронзі Бр012 з дендритною 

структурою після її обробки імпульсами слабкого МП ( мAН /106≤ ) 

досліджувалися у [85]. Зразки спочатку обробляли ІМП при різних 

температурах та знімали кінетичні залежності амплітудно-незалежного ВТ. 

Після обробки ІМП ВТ миттєво збільшувалося, а потім зменшувалося, а після 

мікропластичної деформації тільки зменшувалося. Визначалася енергія 

активації релаксаційних процесів U : після обробки ІМП еВU 038,0= , а після 

мікропластичної деформації еВU 045,0=  (1 –2 доби) та еВU 114,0=  (2 – 7 діб). 

Після обробки ІМП дислокації розблоковуються і відбувається 
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пластифікація матеріалу. Це зумовлено руйнуванням комплексів точкових 

дефектів (ТД) на дислокаціях. Потім має місце процес повторного 

блокування вільних дислокацій та зміцнення кристалу внаслідок дифузії ТД 

по лініях дислокацій і утворення нових комплексів ТД (ефект 

деформаційного старіння). 

У праці [117] вивчалася залежність ВТ магнітообробленої олов’яної 

бронзи БрО-12 від ступеня закріплення дислокацій домішково-дефектною 

атмосферою. Встановлено, що обробка зразків слабким ІМП ( мAН /106= ) 

може по-різному впливати на ВТ: збільшуватися/зменшуватися, або 

зберігатися залежно від структурно-енергетичного стану систем "дислокація 

– атмосфера", їх наявністю або відсутністю. Відзначено, що після обробки 

ІМП та мікропластичної деформації має місце довготривала структурна 

релаксація, пов’язана зі змінами в системі "дислокація – атмосфера", тому 

спостережуваний після обробки ІМП чи мікропластичної деформації різний 

рівень амплітудно-незалежного ВТ відповідає іншому структурно-

енергетичному стану цієї системи, а як наслідок, різному ступеню 

закріплення дислокацій.  

 

1.3. Висновки до розділу 1 та постановка задачі 
Огляд літературних джерел дає можливість стверджувати наступне:  

– дія магнітного поля не є силовою; 

– поле діє не на основну речовину, а на відхилення в її структурі – 

дефекти і відіграє роль своєрідного "спускового гачка", який сприяє зміні 

електронних спінових станів у системі "дислокація – стопор"; 

– cлабкі магнітні поля діють лише на термодинамічно нерівноважні 

системи дефектів; 

– існує чотири механізми прямого МПЕ, основним із яких є спін-

залежна взаємодія в системі "дислокація – стопор", а зворотний МПЕ  

пов’язаний зі зростанням внеску електронної підсистеми у в’язке 

гальмування дислокацій у МП; 

– ефекти "магнітної пам’яті " бувають короткотривалі та довготривалі і 
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пояснюються в рамках моделі зародження двоспінового нанореактора та 

механізмом, пов’язаним з еволюцією стопорів. 

Проте, ефективно керувати механічними властивостями діамагнетиків 

за допомогою слабких МП поки що неможливо через нез’ясованість цілого 

ряду питань. Зокрема, про причини зміни знаку МПЕ з прямого на зворотний 

і навпаки в процесі термоциклювання, про вплив механізмів МПЕ, окремо та 

в комплексі, на механічні властивості діамагнетиків тощо. На сьогодні 

залишається відкритим і питання про причини появи "магнітної пам’яті", про 

можливість її фіксації та збереження нових (ініційованих магнітним полем) 

властивостей діамагнітних твердих тіл на тривалий час.  

Вплив слабких магнітних полів на високочистий берилій досліджений 

недостатньо, закономірності перебудови його ДДС у магнітному полі МП in 

situ, а також після його дії в науковій літературі практично відсутні. Тому 

такі дослідження є безумовно актуальними. 

У дисертації досліджуватиметься вплив слабких магнітних полів на 

механічні (пружні та непружні) характеристики високочистого берилію, 

вивчатимуться закономірності еволюції його дефектних підсистем до, під час 

та після дії МП та додаткового зовнішнього збуджуючого фактора (теплове і 

механічне поля різної інтенсивності та характеру дії) з метою встановлення 

мікромеханізмів впливу МП на динаміку ДДС Ве.  
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РОЗДІЛ 2 

 

МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

2.1. Вибір методу 

Для дослідження впливу магнітного поля на механічні властивості берилію 

використаний комплексний аналіз його пружних та непружних характеристик. 

Основним інструментом є метод низькочастотного внутрішнього тертя з 

синхронною фіксацією ефективного модуля кручення, які вимірювалися за 

допомогою зворотного крутильного маятника, в якому зразок є пружною 

частиною коливного контуру. Переваги цього методу наступні: 

– він є неруйнівним і забезпечує контроль стану ДДС у процесі 

мікропластичної деформації; 

– не потребує великої кількості матеріалу; 

– дозволяє проводити дослідження в широкому інтервалі температур, 

амплітуд мікродеформацій, напруженості магнітного поля; 

– має високу селективну чутливість до змін у дефектній структурі 

матеріалів, зокрема дислокаційно-домішковій, яка відповідає за магніто-

механічні ефекти в діамагнетиках. 

Однією з особливостей зворотного крутильного маятника (порівняно з 

прямим чи горизонтальним) є те, що частота власних коливань системи 

визначається не тільки пружними властивостями зразка, але й жорсткістю 

торсиону. Його наявність суттєво підвищує механічну добротність 

комбінованої коливної системи і дає можливість проводити вимірювання при 

великих втратах механічної енергії у матеріалі зразка, що за відсутності 

торсиону зробило б дослідження сильно згасаючих коливань взагалі 

неможливим, оскільки процес став би аперіодичним [118]. 
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2.2. Методика дослідження пружних та непружних характеристик  

У методі згасаючих крутильних коливань, де зворотний крутильний 

маятник є найпростішою коливною системою, внутрішнє розсіяння енергії 

характеризується логарифмічним декрементом згасання 

( )1/ln +=δ nn AA ,                                              (2.1) 

де nA  – амплітуда n-го згасаючого коливання. Величину внутрішнього тертя 

1−Q  підраховують за формулою  

( ) nAAQ n π=− //ln 0
1 ,                                           (2.2) 

де 0A  і nA  – початкова та кінцева амплітуди відхилення світлового променя 

на шкалі, n – кількість коливань в інтервалі " 0A  – nA ". 

Відносна деформація кручення визначається зі співвідношення 

( ) 2/0 nAAk +=γ ,                                               (2.3) 

де для зразків квадратного перерізу lLak /175,0= , а для зразків 

циліндричної форми для, яких 2/Dr = , lLDk 2/= , l – робоча довжина 

зразка, L – довжина оптичного важеля. Точність вимірювання ВТ при цьому 

становить 10%, %75~ −γ . Тому для вимірювання “тонких” ефектів виникла 

необхідність модернізації установки та її комп’ютеризації. Було змінено 

принцип реєстрації характеристик коливань. Внутрішнє тертя при цьому 

вимірюється за допомогою фото-приймальних пристроїв. Вимірювальна 

частина релаксометра діє за принципом реєстрації часу проходження 

відбитим від дзеркала світловим променем певної відстані між стаціонарно 

встановленими фотоприймачами, що значно підвищує точність досліджень. 

Тоді внутрішнє тертя  

( )
( )

π

τ
−

+

τπ
τπ

=− ntt
nt
nt

Q

n

n
n

nn

0
01

1

/2sin
/2sinln

,                                   (2.4) 

де 0t  і nt  – проміжки часу прольоту відбитого від дзеркала світлового 

променя відстані S між стаціонарно встановленими фотоприймачами; n – 
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кількість коливань; nτ  –  час n коливань. Відносна деформація кручення  

( )nntkS τπ=γ /2sin/ 0 .                                         (2.5) 

Ефективний модуль зсуву визначається зі співвідношення 

4

2

ef
128

d
LIfG π

= ,                                             (2.6) 

де L  – довжина зразка, d  – діаметр зразка, I  – момент інерції крутильного 

маятника, f  – частота власних згасаючих коливань [119]. 

Дослідження ВТ та ефективного модуля пружності проводились на 

частотах Гц55,0~ −  у вакуумі Па310−  в інтервалі температур Co30020 −  та 

відносних деформаціях кручення 510)3010(~γ −⋅− . Відмітимо, що заміна 

методики реєстрації характеристик згасаючих коливань та комп’ютеризація 

установки зменшила вплив армфактора на результати досліджень та привела 

до зменшення відносної похибки при вимірюванні ВТ до 0,5%, ефективного 

модуля пружності та амплітуд відносної деформації – 0,3%. На даній установці 

постійне МП з індукцією ТлB 04.0005.0~ −  створювалося за допомогою 

соленоїда на струмах насичення. Індукція магнітного поля вимірювалася 

серійним датчиком Холла, відносна похибка при цьому не перевищувала 1%.  

 

2.3. Експериментальна установка 

Модернізований релаксометр складається з двох функціонально 

завершених вузлів – вакуумний вузол та блок керування, який є достатньо 

уніфікованим, що в свою чергу, дозволяє використовувати його для інших 

вакуумних вузлів (з більшою довжиною зразка, більшим діаметром зразка, 

іншою пічкою, чи магнітною системою, тощо).  

Вакуумний вузол (рис. 2.1) складається з камери, в якій розміщено 

крутильний маятник з системою противаг та дві котушки електромагнітів, що 

живляться імпульсами, згенерованими блоком керування. 

Форвакуумний та паромасляний насоси забезпечують вакуум 

атм43 1010 −− − . Котушки магнітного поля, коаксіальні досліджуваному 
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зразку, розміщені ззовні вакуумної системи. 

 
Рис. 2.1. Вакуумний вузол. 

 

Магнітна система під час роботи охолоджується проточною водою. 

Температурний градієнт регулюється та підтримується пічкою з біфілярною 

нагрівальною обмоткою.  

 
Рис. 2.2. Блок керування. 

 

Блок керування, що виконаний у вигляді окремого робочого місця, 

забезпечує живлення та керування різними вузлами релаксометра. Блок 

забезпечує незалежне живлення систем нагрівання ( В1000 − , при струмі  

до A15 ) та магнітних котушок ( В2500 − , при струмі до A10 ), зі 

стабілізацією температурного та магнітного полів ( мТл405 − ). Вимірювання 

температури забезпечено двоконтурною термопарою (різні типи термопар для 

різних діапазонів температур) від К4,77  (азот) до К1200  (нагрівання у 

вакуумі). Усі стабілізовані та вимірювані параметри відображаються на 
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окремих семисегментних індикаторах, що розміщені на консольній панелі 

зліва від монітора ПК. Безпосередньо на ПК здійснюється накопичення та 

обробка отриманих даних, а також керування блоком живлення.  

Удосконалення з використанням персонального комп’ютера полегшує 

роботу експериментатора, зменшує випадкову похибку та підвищує 

експресність методу в цілому.  

 

2.4. Параметри зразків та умови експерименту 

Предметом досліджень є магнійтермічний берилієвий конденсат (МТК 

Ве), який містить 99,95% Ве, отриманий з парової фази шляхом конденсації 

Ве, відновленого магнієм, на підкладки з температурою Со600500 − . 

Полікристалічні зразки для досліджень вирізалися з пластин конденсату у 

вигляді паралелепіпедів мм1001,11,1 ××  з наступним розчиненням 

деформованого шару. За даними хімічного аналізу склад основних домішок 

був у частках наступним (мас.%): О (0,006), С (0,004), Fe (0,009), Si (0,003), 

Al (0,003), Mg (0,003), Mn (0,003), Ni (0,003 – 0,019). 

На рис. 2.3 наведені дифрактограми МТК Ве отримані методом 

зворотної зйомки в αKCu -випромінюванні (збільшення в 15 разів) в інтервалі 

температур Со11020 − .  

Дебаївські лінії суттєво розширені через малі розміри кристалітів. 

Одноразово спостерігаються дифракційні зображення окремих кристалітів. 

Відмітимо, що вони орієнтовані в напрямку осі росту c , яка при виготовленні 

зразків була перпендикулярною до основної осі зразка. 

Використовуючи метод Жданова, за кількістю дифракційних точок на 

дебаєвських кривих зі співвідношення 

2
cos2

0
θ

== p
L
rdSNNWLn hklhkl ,                                  (2.7) 

можна отримати розмір зерен. Тут N , 0N  – загальна кількість кристалітів та 

їх кількість в одиниці об’єму, відповідно; hklW  – імовірність відбивання Х-
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променів від будь-якої грані (hkl ) безмежно малого кристаліта з довільною 

орієнтацією, p  – множник повторюваності, r  – радіус фокуса Х-променевої 

трубки, L , d , S  – геометричні умови експерименту, L  – відстань від 

кристаліта до фокуса Х-променевої трубки, 
L
r2

=α  – кут розбіжності Х-хвиль. 

         
 

 
Рис. 2.3. Дифрактограми МТК Ве. 
 

Окрім того, визначення розмірів зерен було проведено 

металографічним методом. За результатами досліджень отримані усереднені 

значення розмірів зерен, які складають від 20 до 100 мкм. 

Для отримання МПЕ в берилії природно зістарені протягом двох років 

зразки перед початком експерименту дестабілізували шляхом 

термоциклювання в інтервалі Со12020 −  зі швидкістю хвград /4 , а потім 

поміщали у постійне слабке МП. 

Досліджувалися амплітудні, температурні та часові спектри пружних та 
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непружних харатеристик МТК Ве. Нагадаємо, що амплітудні залежності 

дають можливість охарактеризувати рух дефектів у матеріалі (в основному 

дислокацій) температурні – додатково дають інформацію про протікання 

певних структурно-фазових перетворень; часові, в сукупності з амплітудними 

та температурними – вказують на динаміку ДДС та можливу її релаксацію 

після впливу на матеріал зовнішніх факторів. 

Отже, зразки МТК Ве досліджувалися у наступних умовах: 

1. За одночасної дії постійного магнітного та змінного механічного 

полів при кімнатній температурі. Зразки, які перебували під дією МП, 

спочатку деформувалися зі збільшенням γ  до 51030~ −⋅ , що передбачає 

можливість появи додаткових дислокацій у матеріалі, а потім амплітуда 

деформації поступово зменшувалася до 51010~ −⋅ . При цьому тривалість 

магнітної обробки не перевищувала год5,0 . 

Зазначимо, що з метою уникнення втягування утримувачів зразків у 

магнітне поле в процесі магнітної обробки, вони виготовлялися з 

немагнітних сортів сталі. Для уникнення небажаних індукційних ефектів 

(вихрових мікро- та макрострумів, електропластичного ефекту) в моменти 

вмикання та вимикання МП досліджування не проводились, вимірювання 

розпочиналися через певний час ( хв105 − ). 

2. За одночасної дії постійного магнітного, постійного механічного 

( 51010~ −⋅γ ) та змінного температурного полів ( Co30020~ − ), яке 

наростало (зменшувалось) зі швидкістю хвград /42 − . Охолодження 

проводилося за допомогою водяного контуру. Температура вимірювалася за 

допомогою трьох термопар в динамічному режимі без стабілізації.  

3. У процесі природного старіння після впливу зовнішніх механічних 

та температурних полів та після трикратної обробки зразків слабким 

постійним магнітним полем.  
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2.5. Оцінка стану дислокаційно-домішкової системи металів  

Для з’ясування механізмів релаксації ДДС твердих тіл доцільно 

проводити комплексний аналіз поведінки пружних (ефективного модуля 

пружності) й непружних (внутрішнього тертя) характеристик матеріалу. Для 

цього детальніше розглянемо уявлення про ефективні та істинні пружні 

характеристики і дефект модуля пружності.  

Відповідно до закону Гука, який описує процес навантаження 

ідеального пружного тіла, залежність механічної напруги σ  від пружної 

деформації прε  лінійна, а істинний модуль пружності пріст εσ=М . На 

практиці, поняття істинного модуля пружності істМ  можна використати 

лише у випадку бездефектного однофазного ізотропного кристалу, що 

деформується в пружному діапазоні напруг [120]. 

При навантаженні реального твердого тіла результуюча деформація ε  

буде складатись із пружної деформації прε  та додаткової дε , яка залежить 

від діючої напруги та швидкості навантаження матеріалу. У цьому випадку 

модуль пружності характеризується ефективними значеннями ∗М : 

)( дпр ε+εσ=∗М .                                          (2.8) 

Дефект модуля пружності 

істіст /)( МММММ ∗−=∆                                    (2.9) 

може бути джерелом інформації про природу та механізми утворення 

додаткової деформації дε . 

При циклічному навантаженні результуюча деформація 

)exp()( непрпр tiωε+ε=ε  містить пружну прε  та непружну непрε  компоненти. 

Остання зумовлена дією механізмів непружності і може бути розкладена на 

складові непрнепрнепр ε ′′−ε′=ε i . Тоді, використовуючи комплексний вигляд 

деформації ε , внутрішнє тертя можна визначити як прнепр
1 εε ′′=−Q , а дефект 

модуля пружності прнепр εε′=∆ ММ .  
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Величиною, яка характеризує внутрішнє розсіяння енергії та дефект 

модуля пружності при циклічному навантаженні, є параметр r , що 

визначається за формулою [120]: 

непр

непр
1

ε′
ε ′′

=
∆

=
−

М
М

Qr .                                              (2.10) 

У [120] відмічено, що при великих амплітудах деформації, матеріал при 

навантаженні поводить себе як нелінійне тверде тіло. Це відображається на 

величині параметра r  і він стає залежним від амплітуди [121]. У випадку чисто 

гістерезисного механізму непружності, збільшення амплітуди відносної 

деформації γ  приводить до пропорційного зменшення параметра r  (рис. 2.4а). 

 
Рис. 2.4. Амплітудні залежності декремента коливань δ , дефекта 

модуля зсуву GG∆  та параметра r  для відпалених металів при частоті 

вимірювань Гц2  [120]. 

 

Якщо основним механізмом “непружності” при амплітудах деформації 

більших за деяке критичне значення буде в’язкий рух в кристалі 

новоутворених дислокацій, то зі збільшенням γ  параметр r  також 

збільшуватиметься (рис. 2.4 б). 

Зміна параметра r  при збільшенні γ , при сумісній дії обох 

вищевказаних механізмів наведена на рис. 2.4 в. Як випливає з рис. 2.4, 

залежність )(γr  дуже чутлива до розвитку нелінійної непружності. Це дає 
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змогу використовувати вказану залежність з метою визначення інтервалів 

гістерезисного та мікропластичного механізмів “непружності” [120]. 

Для дослідження впливу не тільки механічного, але й температурного 

факторів на динаміку ДДС берилію аналізувалися також залежності )(tr . Зі 

збільшенням температури в анізотропних кристалах збільшуються термічні 

напруги, що робить внесок температурного множника аналогічним до дії 

механічного поля при вимірюванні АЗВТ. При цьому враховувався закон 

подібності температурних залежностей мікро- і макротекучості, виявлений 

для багатьох кристалів, та той факт, що він зумовлений можливістю 

розділення змінних в амплітудно-температурних залежностях декремента 

коливань: )()( 201 Tffh σ=δ  [122]. 

Отже, метод внутрішнього тертя є чутливим інструментом для 

вимірювання пружних та непружних характеристик кристалів, комплексний 

аналіз яких дає змогу визначати кінетику та динаміку ДДС твердих тіл. 

 

2.6. Оцінка відношення швидкостей руху дислокацій та енергій 

активації цих процесів 

Опираючись на теорію пластичності Орована [123], з метою 

кількісного аналізу впливу механічного поля на поведінку дефектних 

підсистем у берилії, для розрахунку відношення швидкостей руху дислокацій 

була використана модель Бейкера [124]. 

У цій моделі запропоновано простий алгоритм визначення середніх 

швидкостей руху дислокацій з амплітудних залежностей внутрішнього тертя. 

Бейкер скористався пропорційністю амплітудно-залежного декремента hδ  та 

дефекта модуля пружності h)/( MM∆  

hh )/( MMс ∆=δ ,                                            (2.11) 

а також виразом для дислокаційної деформації dmε : 

с/h0dm δε=ε ,                                                (2.12) 
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де с  – коєфіціент пропорційності, 0ε  – відносна деформація в амплітудно-

незалежній області [124].  

Швидкість дислокаційної деформації dε&  пропорційна величині 

дислокаційної деформації dmε : 

dm0d 4~ εε f& ,                                                  (2.13) 

де 0f  – частота власних крутильних коливань. Тоді середня швидкість 

дислокацій ϑ  може бути отримана зі співвідношення Орована 

ϑΛ=ε bd& ,                                                     (2.14) 

де Λ – густина дислокацій, b– вектор Бюргерса.  

Ця модель зв’язує дислокаційну деформацію з дефектом модуля 

пружності 
M
M∆

ε=ε 0d , а швидкість зміни дислокаційної деформації зі 

швидкістю руху дислокацій dϑ  під дією зовнішнього механічного поля 

d00d0d 44 ϑΛ=
∆

ε=ε=ε b
M
Mff& .                                   (2.15) 

Використовуючи ці співвідношення, можна записати вираз для оцінки 

абсолютної швидкості руху дислокацій 

b
fff n

Λ
∆γ

=ϑ
2

0
2

00
d

/4 ,                                         (2.16) 

де 0f , nf – початкова частота власних крутильних коливань зразка та частота 

у ході експерименту, 0γ – початкова відносна амплітуда деформації зсуву. 

Якщо оцінити густину дислокацій у слабодеформованих матеріалах 

(при незначних амплітудах відносної деформації 58 1010 −− − ), то можна 

визначити коефіціент фононного тертя dbB ϑσ= , де σ  – напруга зсуву [125]. 

Проте, як виявилось, теорія Бейкера не дозволяє визначити абсолютні 

значення середньої швидкості руху дислокацій dϑ , оскільки лише за даними 

про амплітудно-залежний декремент згасання неможливо визначити 

абсолютну величину дислокаційної деформації dε&  [122]. 
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У цьому випадку доцільніше розраховувати відношення швидкостей 

руху дислокацій  
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де )(MF γV , )(afef γV  – швидкості руху дефектів при безпосередній дії 

магнітного поля та після його дії, відповідно, а )(0 γV  – швидкість їх руху до 

дії МП при відповідних значеннях амплітуд відносної деформації кручення γ  

за кімнатної температури. 

При цьому зі співвідношень (2.17) та ( 71.2 ′) можна визначати й 

відношення коефіціентів фононного гальмування дислокацій 

)(
)(

MF

0

0

MF
γ

γ
=

V
V

B
B ,                                            (2.18) 

)(
)(

afef

0

0

afef
γ

γ
=

V
V

B
B .                                         ( 81.2 ′ ) 

Застосовуючи закон подібності температурних залежностей мікро- і 

макротекучості, виявлений для багатьох кристалів, та можливість розділення 

змінних в амплітудно-температурних залежностях декремента коливань 

)()( 201 Tffh σ=δ  [122], методику Бейкера можна застосувати для вивчення 

температурних залежностей відношення швидкостей руху дислокацій. 

При отриманні амплітудних залежностей пружних і непружних 

характеристик діє не тільки фактор, пов’язаний із зовнішньою механічною 

напругою )(γσ , але й температурний ( constt = ). При вимірюванні 

температурних залежностей const=σ=γσ 0)( , але зі збільшенням 
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температури в анізотропних кристалах збільшуються термічні напруги, що 

робить внесок температурного множника аналогічним до дії механічного 

поля при вимірюванні (АЗВТ). Все це дозволяє використати подібні до (2.17) 

та ( 71.2 ′) температурні залежності відношення швидкостей руху дислокацій 
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де )(MF tV , )(afef tV  – швидкості руху дефектів при безпосередній дії 

магнітного поля та після його дії, відповідно, а )(0 tV  – швидкість їх руху до 

дії МП при певній температурі t .  

Застосування температурних залежностей (2.19) та ( 91.2 ′ ) дозволяє 

визначати зміну енергії активації руху дислокацій, ураховуючи те, що 

практично всі відомі температурні залежності швидкості руху дислокацій 

мають експоненційний характер [60, 126]: 

kT
E

e
TV
TV

∆
−

~
)(
)(

0

MF ,                                         (2.20) 

де )(MF TV  – швидкість руху дислокацій у магнітному полі та )(0 TV  без 

магнітного поля при абсолютній температурі Т, E∆  – зміна енергії активації. 

Для підтвердження коректності такого наближення була проведена 

оцінка енергій активації руху дислокацій у зразках алюмінієвого сплаву  

(Al-0,01% Cu) при їх нагріванні та охолодженні в інтервалі температур 

Co10017~ − . Зразки виготовлялися з високочистого алюмінію 99,999% Al та 



 

 

51 

безкисневої міді 99,99 Сu шляхом протяжки через маршрут фільєр з 

подальшим рекристалізаційним відпалом при Co400~  у вакуумі. 

Із температурних залежностей пружних властивостей алюмінієвих 

зразків (рис. 2.5 а, в кр. 1) були розраховані відношення швидкостей руху 

дислокацій 0/)( VtVn  (рис. 2.5 а, в кр. 2), де )(tVn  – швидкість руху 

дислокацій при температурі експерименту t , а 0V  – швидкість руху 

дислокацій за кімнатної температури. Ураховуючи експоненційну залежність 

швидкості руху дислокацій від температури [60, 126], з графіка залежності 

)/1(~)/ln( 0 TfVVn  (рис. 2.5 б, г) оцінені енергії активації їх руху : при нагрі–

        

    

Рис. 2.5. Температурні залежності 2f (1) і 0/VVn  (2) та 

)/1(~)/ln( 0 TfVVn  алюмінієвого сплаву. Рисунки а, б – нагрівання, в, г –

 охолодження. 
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ванні еВE 49,01 =  і еВE 91,12 =  та при охолодженні еВE 08,11 =′  і еВE 35,02 =′ . 

Зазначимо, що при температурах пл5,0 t<  діють різноманітні механізми 

термічної активації, які не пов’язані з дифузійними процесами, що 

вмикаються при температурах пл5,0 t> . В інтервалі середніх температур 

типовим механізмом руху дислокацій в алюмінії є їх поперечне ковзання, 

енергія активації цього процесу становить eB1,1 . Значення отриманих енергій 

активації при нагрівання та охолодженні алюмінієво-мідного сплаву добре 

узгоджується з літературними даними [127 – 130]. 

Методика визначення температурних залежностей відношення 

швидкостей руху дислокацій була апробована і на монокристалах Cz –Si 

[13, 17]. Досліджувалися монокристали високо досконалого Cz –Si р – типу 

провідності, вирощеного у напрямку <111> (щільність дислокацій, 

визначалася за методом вибіркового травлення і становила 24 см10~ − ). 

Зразки у вигляді паралелепіпедів, розмірами 3мм907011 −××  вирізалися так, 

щоб площини (111) збігалися з однією із довгих граней зразка. Після 

виготовлення зразки хімічно полірувалися (за стандартною методикою), 

зістарювалися при кімнатних температурах протягом одного року і 

відпалювалися при С270°  упродовж однієї години. 

Теорія Бейкера [124] адаптувалася для напівпровідникових кристалів з 

урахуванням того, що крім дислокаційних перегинів у кремнії рухаються 

також точкові дефекти та їх комплекси: кімнатних температур та 

прикладених механічних напруг не вистачає для того, щоб ініціювати рух 

дислокацій в цілому (подолання бар’єра Пайєрлса I роду). Проте, при 

температурах близьких до кімнатних, рухомими залишаються дислокаційні 

перегини, які долають бар’єри Пайєрлса II роду, починає розпадатися 

пересичений твердий розчин кисню (ПТРК), в результаті чого у кристалі 

утворюються нові дефекти та їх комплекси. Рух таких дефектів спричиняє 

мікропластичну деформацію кристалу, що, в свою чергу, не може не 

відобразитись на ефективних модулях пружності (наприклад, efG ).  
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Добре відомо, що 

dHef GGG += ,                                                  (2.21) 

де HG  і dG  – модуль Гука та модуль, пов'язаний з рухом дефектів, 

відповідно. Через те, що 
ef

ef
d ~

G
G∆

ε& , за формулами, аналогічними до (2.15) –

 (2.16), можна визначити швидкість руху мікродефектів, які спричиняють 

мікропластичну деформацію. 

Температурні залежності відношення швидкостей руху дефектів rt /VV  

розраховувалися за співвідношенням 
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де tV  – швидкість руху дефектів при певній температурі t , а rV  – швидкість 

їх руху за кімнатної температури. 

На рис. 2.6 представлені температурні залежності efG  (a), відношення 

швидкостей рух дефектів r/VVt  (б) та )/VVt rln(  (в) у Cz -кремнії після 

виготовлення зразків, хімічного полірування для видалення пошкодженого 

шару та тривалого природного старіння. Як видно з рисунка, зі збільшенням 

температури залежність )(ef tG  вище Co70  відхиляється від лінійної  

(рис. 2.6 а). Відмітимо, що залежність коефіцієнтів термічного розширення 

відхилялась при нагріванні від лінійної залежності при значно вищих 

температурах [131]. Нелінійність кривої )(ef tG  свідчить про інтенсивний рух 

дефектів у кремнії в досліджуваному інтервалі температур та значний внесок 

деформаційної складової dG  в модуль пружності. При цьому поява 

гістерезису на температурних залежностях efG  вказує на те, що при 

нагріванні та охолодженні характер руху дефектів дещо відрізняється.  
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Рис. 2.6. Температурні залежності efG  (a), відношення швидкостей рух 

дефектів r/VVt  (б) та )ln( r/VVt  (в) у кремнії після хімічного полірування та 

одного року природного старіння. Криві 1 – нагрівання, 2 – охолодження. 

 

Енергії активації руху дефектів у кремнії розраховувалися з 

урахуванням того, що температурні залежності швидкості їх руху практично 

для всіх типів дефектів мають експоненційний характер [14, 126]: 

kT
E

T
i

e
V
V −

~
r

,                                                     (2.23) 

де k  – стала Больцмана, а iE  – енергії активації. Наявність двох ділянок (з 

різними кутами нахилу) на температурних залежностях )ln( r/VVt  вказує на 

зміну характеру руху дефектів у кремнії поблизу Co70  із зменшенням енергії 

активації з еВ0,51  до еВ0,14  (рис.2.6 в). 
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Отримані значення енергій активації дозволяють припустити, що при 

температурах, нижчих за Co70 , рухаються дислокаційні перегини, які при 

підвищенні температури поступово закріплюються на точкових дефектах, 

оскільки енергія активації руху дислокаційних перегинів через бар’єри 

Пайєрлса II роду в кремнії становить еВ0,5  [132], а енергія активації відриву 

дислокаційних перегинів від точкових дефектів еВ0,1~  [133]. 

Відпал при С°270  (рис. 2.7) приводить до повного блокування 

дислокаційних перегинів, які активувались нижче Co70 . 

         
Рис. 2.7. Температурна залежність efG  (a), відношення швидкостей руху 

дефектів rt /VV  (б) та )ln( rt /VV  (в) та 1−Q  (г) у кремнії після хімічного 

полірування, природного старіння впродовж одного року та відпалу при 

С°270  впродовж 1 години. Крива 1 – нагрівання, 2 – охолодження. 
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При нагріванні і охолодженні зміна енергії активації руху деформаційних 

дефектів не перевищує еВ0,15 . Тобто, після відпалу при С°270  в усьому 

досліджуваному інтервалі температур дислокаційні перегини рухаються в 

оточенні точкових дефектів, відриваючись або закріплюючись на них. Основною 

причиною такого руху, швидше за все, є значні механічні напруги, які виникають 

в результаті розпаду ПТРК в кремнії при температурах, близьких до кімнатних 

[134]. Про це свідчать також максимуми на кривих )(1 tQ−  (рис. 2.7 г). Такий рух 

дефектів, у свою чергу, створює умови для релаксації цих напруг. Справді, 

розпад ПТРК зазвичай починається поблизу дефектних місць (наприклад, 

дислокацій) за рахунок підвищення концентрації атомів кисню. Тому рух 

дислокаційних перегинів, який спостерігається при повторному нагріванні, 

контролюється точковими дефектами.  

Результати апробації і в цьому випадку добре узгоджуються з 

літературними даними, що дозволило використати запропоновану методику 

для дослідження МТК Ве. 
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2.7. Висновки до розділу 2 

1. Створено методику неруйнівного контролю динаміки ДДС у 

кристалах, що зазнали зовнішньої силової дії, яка базується на комплексному 

аналізі внутрішнього тертя, динамічного модуля кручення та параметра 

непружної деформації r . Вона дозволяє оцінити відношення швидкостей 

руху дислокацій, зміну енергії активації руху дефектів, відношення 

коефіцієнтів фононного гальмування дислокацій. Методика апробована на 

оптично непрозорих діамагнітних кристалах алюмінію та кремнію.  

2. Проведена модернізація низькочастотної установки для вимірювання 

пружних та непружних характеристик матеріалів з метою зменшення похибок 

вимірювання та впливу армфактора. Створено пакет програм для комп’ютерної 

обробки отриманих експериментальних результатів. Відносна похибка при 

вимірюванні ВТ зменшилася у 4 рази і не перевищувала 0,5%, ефективного 

модуля пружності – 0,5%, амплітуди відносної деформації кручення – 0,3%. 
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РОЗДІЛ 3 

 

ВПЛИВ СЛАБКИХ МАГНІТНИХ ПОЛІВ IN SITU НА МТК ВЕ 

 

3.1. Прямий (додатний) магнітопластичний ефект в МТК Ве 

Дослідження МПЕ в берилії було розпочато з АЗВТ, яке безпосередньо 

реагує на взаємодію дислокацій з домішками та на зміну цієї взаємодії під дією 

зовнішніх чинників. 

Амплітудні залежності 1−Q  та efG , виміряні при збільшенні та 

зменшенні відносної деформації кручення γ  після дестабілізуючого 

термоциклювання до Co110  наведені на рис. 3.1. Аналіз efG  при зростанні та 

зменшенні деформації показує, що дефектні підсистеми в досліджуваному Ве 

знаходяться в нерівноважному стані (рис. 3.1, кр. 3 ,4). На графіках амплітудної 

залежності efG  відсутня амплітудно-незалежна область, і навіть незначне 

зростання деформації веде до зменшення ефективного модуля. Тобто за 

рахунок внутрішніх механічних напружень, які виникають при 

термоциклюванні гексагонального Ве, ініціюється мікропластична деформація. 

Немонотонний характер поглинання пружної енергії зі зміною амплітуди 

деформації γ  також підтверджує зроблені висновки. 

Отже, ДДС берилію при термоциклюванні була дестабілізована. При 

проведенні вимірювань у магнітному полі in situ були зафіксовані: 

зменшення ефективного модуля зсуву (на 0,3%) та відповідне збільшення ВТ 

на , що є характерно для прямого МПЕ (рис. 3.1 б). При цьому спостерігався 

незамкнений гістерезис як на залежності )(1 γ−Q , так і )(ef γG : при зменшенні 

відносної деформації матеріал додатково пластифікувався ( efG  зменшився 

ще на 0,2%) (рис. 3.1 б, кр. 4). При вимкненні МП початкові значення efG  і 

ВТ повністю відновлювалися, тобто зміни, що відбулися, виявилися 

зворотними.  
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Рис. 3.1. Амплітудні залежності 
1−Q  (1,2) та 2f  (3,4) до дії МП (а), у 

МП in situ (б). Залежності 1, 3 отримані при збільшенні амплітуди 

відносної деформації γ , 2, 4 – при її зменшенні. 

 
Проте, перебування зразків Ве у слабкому МП впродовж 0,5 години 

мало свої наслідки, які проявилися в процесі післядії: через 96 годин 

природного старіння в магнітно-оброблених зразках спостерігалася 

«амплітудна інверсія» досліджуваних властивостей. А ще майже через 260 

годин природного старіння була зафіксувана "температурна інверсія" 

ефективного модуля зсуву, яка не реєструвалась ні до, ні під час, ні одразу ж 

після МО (рис. 3.2 в): зі зменшенням температури ефективний модуль 

пружності при Co200  збільшився на 3,1% і криві охолодження змістилися 

вище кривих нагрівання (рис. 3.2 в) [8]. 

Дійсно, до впливу МП залежність )(ef tG  в інтервалі Co20020 −  

характеризувалася зворотним замкненим прямим гістерезисом, який 

притаманний зворотним структурним перетворенням (типу утворення та 

зникнення пружних двійників): криві )(ef tG , отримані при нагріванні зразків, 

проходили вище кривих, отриманих при охолодженні (рис. 3.2 а). Сумісна дія 

магнітного, механічного полів і температури приводила до звуження петлі й 

розмикання гістерезису при температурах порядка кімнатної (рис. 3.2 б), а 

природне старіння після МО впродовж майже год360  – до температурної 

інверсії динамічного модуля зсуву. При цьому рівень поглинання пружної 

енергії суттєво стабілізувався (порівняйте кр. 1, 2 на рис. 3.2 б і рис. 3.2 в)  
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Рис. 3.2. Температурні залежності 1−Q  (1, 2) та 2f  (3, 4) до дії 

МП (а), у МП in situ (б) та через год360  після дії МП (в). Залежності 1, 3 

отримані при нагріванні, а 2, 4 – при охолодженні. 

 
Така поведінка динамічних модулів пружності в Ве виявилася не 

унікальною. При дослідженні гістерезисного характеру швидкості 

повздовжніх звукових хвиль в області неспівмірної фази кристалу 4LiKSO  

[135], виявлено, що охолодження кристалу, який перейшов у неспівмірну 

фазу, приводить до виникнення аналогічного гістерезису швидкості звуку в 

y – напрямку гексагональної фази. При охолодженні швидкість звуку 

виявлялася більшою, ніж при нагріванні, причому петля гістерезису, як і у 

випадку МТК Ве, була замкненою. Якщо врахувати, що швидкість 
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поширення звуку в кристалі пропорційна відповідним пружним модулям, 

можна припустити, що внаслідок структурного перетворення під впливом 

МП у берилії виникла неспівмірна фаза.  

Так само як і в 4LiKSO  інверсія модуля efG  також виявилася 

метастабільною: після вимкнення МП площа петлі зворотного гістерезису 

поступово зменшилася. Так, через 528 годин після МО розбіжність 

)200( CGef
o∆ , ( охолодefнагрівefef )()()200( GGCG −=∆ o ) зменшилася з 3,1 до 

0,84%. При цьому внутрішнє тертя змінювалось мало і практично не 

«реагувало» на зміну пружних характеристик берилію, що також можна 

трактувати як підтвердження виникнення у магнітно обробленому Ве в процесі 

природного старіння неспівмірних надструктурних модуляцій, оскільки відомо, 

що їх поява в кристалі супроводжується енергетичним виродженням [136]. 

Зазначимо, що у берилії в інтервалі температур Co40020 −  існує 

ймовірність протікання структурних перетворень мартенситного типу [137]. 

Деякі з них, наприклад, термопружні мартенситні перетворення [138], можна 

розглядати як особливий випадок пластичної деформації, причиною якої є 

переміщення в кристалі дислокацій "перетворення", що викликає перехід 

локальних об’ємів кристалу з одного фазового стану в інший. Структури, які 

виникають при цьому, перебувають у метастабільному стані [139], тобто 

виникає можливість керувати дислокаціями перетворення за допомогою 

слабких магнітних полів [27]. 

При дослідженні інших зразків МТК Ве за тих же умов експерименту 

також був також зафіксований прямий МПЕ. На рис. 3.3 наведені 

температурні залежності низькочастотного внутрішнього тертя і відношення 

швидкостей руху дислокацій 0MF /VV  при нагріванні. Спостерігається 

нелінійна зміна ефективного модуля пружності зі збільшенням температури 

як у МП, так і без нього, що є аномальним, оскільки температура Дебая для 

берилію становить Cо1000~  [140] і явища, пов'язані з ангармонізмом у 
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досліджуваному інтервалі температур, малоймовірні. Така залежність )(ef tG  

може бути пояснена наявністю у берилії низки структурних змін [137]. 

Як видно з рис. 3.3 а, вплив магнітного поля на ефективний модуль 

зсуву розпочинається не відразу, а вище певної температури ( Co90 ), що 

може бути пов'язано зі зміною структурно-фазового стану Ве, який 

переходить у магніточутливий стан за цієї температури. При цьому 

ефективний модуль пружності зменшується на ~0,2%, тобто фіксується 

прямий МПЕ. До температури Co90  залежності )(1 tQ−  не реагують на 

наявність МП (графіки практично збігаються), а вище Co90  поглинання 

пружної енергії в МП відбувається інтенсивніше, ніж без МП, що є теж 

характерним для прямого МПЕ (рис. 3.3 a, б).  

На рис. 3.3 в наведена температурна залежність відношення 

швидкостей руху дислокацій 0MF /VV  при нагріванні.  

        

 

Рис. 3.3. Температурні залежності 2f  (а), 1−Q  (б) та 0MF /VV  (в) при 

нагріванні в МТК Ве до дії МП (1) та під час дії МП in situ (2).  
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Отримані результати вказують на те, що МП по-різному впливає на 

рухливість дислокацій в Ве у різних інтервалах температур. Так, до 

температури Co60  нагрівання у постійному МП приводить до різкої зміни 

рухливості дислокацій в 5–7 разів (порівняно з їх рухливістю без МП). Вище 

Co60  відношення )(/)( 0MF tVtV  стабілізується на позначці ~1,4. Це корелює з 

поведінкою пружних і непружних характеристик у зазначеному інтервалі 

температур, і може свідчити про зміну механізму руху дислокацій з 

гістерезисного на в'язкий [141]. 

Зміна енергії активації руху дислокацій E∆  в МТК Ве у МП, згідно з 

(2.20), виявилася такою, що дорівнює eВ 039,0 . Це за порядком величини 

відповідає повній енергії зв'язку атомів з крайовими дислокаціями [142]. 
При охолодженні, в інтервалі Co30170 −  на температурних 

залежностях досліджуваних характеристик зафіксовано інверсію МПЕ в 

МТК Ве з "прямого" на "зворотний".  

   

 

Рис. 3.4. Температурні залежності 2f  (а), 1−Q ( б) та 0MF /VV  ( в) при 

охолодженні в МТК Ве до дії МП (1) і під час дії МП in situ (2).  
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Дійсно, крива )(2 tf  у МП лежить вище аналогічної залежності, 

виміряної за відсутності МП (зворотний МПЕ) (рис. 3.4 а). Особливо слід 

відмітити, що інверсія знаку 0MF /VV  відбувається за температури Co150~ , а 

на залежності )(/)( 0MF tVtV  спостерігаються три чіткі максимуми при 

температурах ~ Co140 , ~ Co90  та C50~ o  (рис. 3.4 в). Це корелює з 

температурною залежністю ВТ (рис. 3.4 б): при температурах максимумів 

0MF /VV  внутрішнє тертя стабілізується, а там, де відношення швидкостей 

руху дислокацій практично не змінюється, спостерігається значна 

дестабілізація внутрішнього тертя. Така поведінка досліджуваних 

характеристик є аномальною і дозволяє припустити, що при одночасній дії 

постійного МП і термічних напружень, які виникають при охолодженні, в 

берилієвому конденсаті на різних структурних рівнях протікають процеси 

самоорганізації дефектів [143]. 

Проаналізуємо детальніше внутрішнє тертя при охолодженні. До впливу 

МП ВТ було стабільним до температури Co60 , нижче якої зафіксовано його 

зростання приблизно в 1,6 рази, що може свідчити про збільшення рухливості 

дефектів, які відповідають за поглинання пружної енергії. При дії МП in situ 

ВТ залишалося стабільним і дорівнювало 0,008 відн. од. тертя лише в 

інтервалах Co120180 −  і Co2050 − . Поза цими інтервалами нестабільність 

рівня поглинання пружної енергії в МП сягає %65± . Таким чином, слабке МП 

при охолодженні стимулює процеси дестабілізації структури вже при Co120 , а 

не при Co60~ , як це мало місце до впливу магнітного поля, тобто прискорює 

структурно-фазові перетворення. 

З вище сказаного випливає, що при одночасному впливі магнітного поля і 

температури в МТК Ве можуть проявлятися два механізми МПЕ: механізм спін-

залежних реакцій і механізм впливу МП на структурно-фазові перетворення, 

причому розділити ці внески в берилії дуже складно. Полегшення руху одних 
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дислокацій перетворення під впливом МП та утруднення руху інших буде або 

сприяти протіканню структурних ФП, або блокувати їх. 

Ініціювати рух дислокацій перетворення можна не тільки за допомогою 

температури, але й механічними напругами. Тому були досліджені )(2 γf , 

)(1 γ−Q , а також )(/)( 0MF γγ VV  при збільшенні та зменшенні амплітуди 

відносної деформації γ  за кімнатної температури. 

       

 

Рис. 3.5. Амплітудні залежності 2f  (а), 1−Q  (б), відношення 

швидкостей руху дислокацій 0MF /VV  (в) при збільшенні амплітуди відносної 

деформації γ  в МТК Ве до дії МП (1) і у МП in situ (2). Маркерами позначені 

відношення швидкостей, розрахованi з експериментальних даних за 

формулою (2.17), а суцільною лінією – аналітична крива, побудована за 

співвідношенням (3.1). 
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Рис. 3.6. Амплітудні залежності 2f  (а), 1−Q  (б), відношення 

швидкостей руху дислокацій 0MF /VV  (в) при зменшенні амплітуди 

відносної деформації γ  в МТК Ве до дії МП (1) і у МП in situ (2). 

Маркерами позначені відношення швидкостей, розраховані з 

експериментальних даних за формулою (2.17), а суцільною лінією –

 аналітична крива, побудована за співвідношенням (3.3).  
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Як видно з рисунків 3.5 і 3.6, постійне МП in situ приводить до 

знеміцнення берилію ( 2f  зменшується в середньому на 0,2%, а ВТ 

збільшується на 16%), що є ознакою прямого МПЕ [43] (рис. 3.5 а, б і 3.6 a, б). 

При цьому цілком логічно очікувати, що швидкість руху дислокацій у МП 

буде більшою, а, отже, й відношення швидкостей 0MF /VV  перевищуватиме 

одиницю. Проте, оцінки показують, що вона істотно менше одиниці і 

тільки при 4105,1 −⋅>γ  починає наближатися до насичення при 

8,0/ 0MF =VV  (рис. 3.5 в). Водночас, при зменшенні γ  1/ 0MF ≥VV  у всьому 

інтервалі амплітуд деформації (рис. 3.6 в). 

Отримані результати (рис. 3.5 в) свідчать про те, що залежність 

)(/)( 0MF γγ VV , при збільшенні γ , з високою точністю можна описати 

співвідношенням  

)ln()1(6,7
)(
)(

max0
0

0

MF
γ

γ
⋅

γ
γ

−γ⋅=
γ
γ n

V
V ,                                (3.1)  

де maxγ  – амплітуда відносної деформації, за якої настає насичення 

відношення )(/)( 0MF γγ VV ; 0γ  – початкове значення амплітуди відносної 

деформації кручення, 3/1=n .  

Для встановлення процесів, що протікають у берилії за кімнатної 

температури у постійному магнітному та наростаючому механічному полях, 

проаналізуємо залежність )(/)( 0MF γγ VV . Для цього приймемо до уваги, що 

однотипні процеси, зазвичай, описуються подібними математичними 

виразами. Наприклад, закони переносу (Фіка, Фур'є і Ньютона), в яких 

наявність градієнта концентрації, температури та швидкості вказує на 

спільність процесів переносу маси, енергії та імпульсу при хаотичному русі 

молекул і атомів. Припустимо, що схожі процеси руху дислокацій також 

можуть описуватися подібними математичними виразами, і встановимо 

механізм руху дислокацій у берилії у МП виходячи зі співвідношення (3.1) і 

досягнень сучасної теорії динаміки дислокацій. 
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Швидкість неконсервативного руху дислокацій в кристалі, 

пересиченому нерівноважними точковими дефектами (вакансіями або 

атомами у міжвузлях), описується співвідношенням виду [144]: 
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4 0

0 ,                                         (3.2) 

де 0, VV  – швидкість і початкова швидкість руху дислокації; 0, cc  –

 нерівноважна і рівноважна концентрації вакансій (атомів у міжвузлях), 

відповідно; R  – відстань між дислокаціями, а Rb 410−≈  – вектор трансляції 

гратки, 1=n .  

Формули (3.1) і (3.2) подібні, і з точністю до постійного множника і 

величини показника степеня n  збігаються. Ця відмінність, можливо, пов'язана з 

особливостями впливу магнітного поля на характер руху дислокацій у берилії. 

Переповзання дислокацій, що описане у праці [144], відбувається під дією так 

званої осмотичної сили, що виникає в результаті пересичення кристалу 

нерівноважними дефектами. Автори стверджують, що "пересичення або збіднення 

вакансіями або атомами у міжвузлях викликає переповзання дислокацій…" 

"…Розглянемо дислокацію, що розміщена уздовж осі циліндра (радіусом R, прим. 

автор.) і припустимо, що за відсутності зовнішніх напруг на поверхні циліндра 

встановлюється концентрація вакансій 0cc ≠ . При 0cc >  на дислокацію починає 

діяти сила, яка сприяє переповзанню дислокацій" [144, с. 418].  

У нашому випадку, роль такої сили відіграє градієнт вільної енергії, який 

виникає при структурних перетвореннях мартенситного типу. Ці ФП можуть 

бути ініційовані не тільки температурою, але й механічною напругою, що 

приводить у рух дислокації перетворення [138].  

Припустимо, що під дією механічної напруги атоми Ве переходять з 

одного структурного стану, стабільного за кімнатної температури без 

механічного поля (назвемо цей стан «низькотемпературною» фазою), в інший 

стан, стабільний за цієї ж температури, але при накладанні зовнішнього 

механічного поля – «високотемпературна» фаза. Розглянемо дислокацію, яка 
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розміщена вздовж осі циліндра радіусом max~ γR , при русі якої атоми 

переходять з «низькотемпературної» у «високотемпературну» фазу. 

Припустимо, що при накладанні зовнішньої напруги концентрація атомів 

«низькотемпературної» фази 0с  на поверхні циліндра і «високотемпературної» 

фази с  на його осі починають відрізнятися. При цьому очевидно, що кількість 

атомів у новій фазі буде пропорційна величині механічної напруги, а, отже, і 

деформації γ  [125]. Спочатку, коли рушійна сила перетворення максимальна, 

швидкість руху дислокацій 0V  також максимальна. При збільшенні γ  на 

початковій стадії всі дислокації перетворення «поглинають» атоми у 

вихідному структурному стані і переводять їх у новий стан. При цьому можуть 

генеруватися нові дислокації. При подальшому протіканні вказаного 

перетворення, тільки частина дислокацій продовжує «поглинати» нестабільні 

атоми. Швидкість руху дислокацій поступово стабілізується, що й 

спостерігається експериментально. Отже, при накладанні на зразок Ве 

наростаючого зовнішнього механічного поля в ньому відбувається 

переповзання прямолінійних дислокацій перетворення. При цьому додаткова 

дія постійного МП, очевидно, проявляється у перерозподілі «стабільних» і 

«нестабільних» атомів в околі дислокації перетворення і показник степеня 

змінюється з 1=n  на 3/1=n .  

Амплітудна залежність відношення швидкостей руху дислокацій при 

зменшенні амплітуди відносної деформації (див. рис. 3.6 в), може бути 

апроксимована функцією виду  
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яка, з точністю до показника степеня у другому доданку, збігається з 

формулою, запропонованою в [145] для опису кількості місць, сприятливих 

для утворення зародків нової фази при гетерогенному зародженні. Такий збіг 

певною мірою підтверджує припущення про зв'язок розглянутих процесів в 

Ве з рухом дислокацій перетворення. Якщо припустити, що зі зменшенням 
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зовнішньої механічної напруги об’єм нової фази зменшується пропорційно γ , 

то такий збіг, дійсно, буде не випадковим. 

Таким чином, все вище сказане дозволяє стверджувати, що поведінку 

пружних і непружних характеристик та відношення швидкостей руху 

дислокацій в МТК Ве можна пояснити тим, що магнітне поле стимулює 

структурно-фазові перетворення як за постійної температури, так і за її зміни. 

Цей процес може відбуватися і за рахунок відкріплення дислокацій від 

точкових перешкод під дією МП внаслідок спін-залежних переходів в 

системі "дислокація – парамагнітний стопор", з подальшим рухом дислокації 

в полі далекодіючих внутрішніх напружень, і за рахунок переповзання 

дислокацій перетворення. Отже, при одночасній дії постійних магнітного та 

механічного полів і змінної температури в МТК Ве в певному інтервалі 

температур спостерігається інверсія магнітопластичного ефекту з прямого 

при нагріванні на зворотний при охолодженні. Інверсія знаку МПЕ 

супроводжується інверсією знаку )(/)( 0MF tVtV  та осциляціями залежності 

)(/)( 0MF tVtV . Магнітопластичний ефект в МТК Ве зумовлений як спін-

залежними реакціями, так і впливом МП на характер руху дислокацій 

перетворення (ковзання або переповзання), що ініціює в берилії фазові 

перетворення мартенситного типу. 

 

3.2. Зворотний (від’ємний) магнітопластичний ефект в МТК Ве 

При дослідженні зразків МТК Ве в слабких постійних магнітних полях 

був зафіксований також і зворотний (від’ємний) магнітопластичний ефект. 

На рисунку 3.7 представлені залежності )(2 γf , )(/)( 0MF γγ VV  та )(1 γ−Q  

отримані у МП та без нього за кімнатної температури при збільшенні амплітуди 

відносної деформації γ . Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити 

висновок про зворотний МПЕ: крива )(2 γf  у МП знаходиться вище аналогічної 

кривої, отриманої за відсутності МП (рис. 3.7 а, кр. 1, 2). При цьому відношення 

швидкостей руху дислокацій 0MF /VV  майже не залежать від γ  і коливаються в 
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околі одиниці (рис. 3.7 а, кр. 3). Проте, можна було б очікувати, що 

швидкості руху дислокацій у МП при зворотному МПЕ будуть суттєво 

меншими від 0V , отриманої без дії поля. Зазначимо, що дія МП не приводить 

до зміни середнього рівня поглинання пружної енергії, а проявляється у 

розщепленні максимуму на амплітудній залежності ВТ до дії МП при 
51018~ −⋅γ  (рис. 3.7 б, кр. 1) на два симетричних при 51014~ −⋅γ  та 

51020~ −⋅γ  (рис. 3.7 б, кр. 2). Усі спостережувані явища виявились повністю 

зворотними: після вимкнення МП спостерігалося зменшення efG  та 

відтворення одинарного максимуму на кривих АЗВТ.  

 

Рис. 3.7. Амплітудні залежності 2f , 0MF /VV  (3) (а) та 1−Q  (б) без 

МП (1) і у МП in situ (2) при збільшенні амплітуди відносної деформації. 

 

Необхідно також зауважити, що така залежність )(1 γ−Q  в МТК Ве є 

двічі аномальною: по-перше, вона виходить за рамки теорії Гранато-Люкке, 

яка описує ВТ у стабільних матеріалах, і не передбачає наявності максимумів 

на кривих АЗВТ; по-друге, максимум АЗВТ у магнітному полі подвоюється. 

Для пояснення максимуму на амплітудних залежностях ВТ може бути 

використана модель Роджерса [146], яка припускає існування в кристалі 

дислокаційної системи зі стопорами двох типів і передбачає існування 

одного максимуму ВТ, проте відмінного від спостережуваного, і не 

передбачає розщеплення його на два.  
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Для з’ясування механізмів данного явища проаналізуємо амплітудні 
залежності швидкості зміни модуля пружності зі зміною відносної 

деформації. Залежність γ∆∆ /f 2  до дії МП (рис. 3.8 а, кр. 1) суттєво 

нелінійна, а максимум ВТ асиметричний відносно max
1−Q  (рис. 3.8 а, кр. 2). 

Вмикання МП приводить до «впорядкування» γ∆∆ /f 2  та до розщеплення 

максимуму ВТ на два (рис. 3.8 б, кр. 2). 

 

 
Рис. 3.8. Амплітудні залежності швидкості зміни ефективного 

модуля зсуву γ∆∆ /2f  (1) та 1−Q  (2) без МП (a) і у МП in situ (б) за 

кімнатної температури. 

 

Отже, в магнітному полі амплітудні залежності γ∆∆ /f 2  добре 

корелюють із внутрішнім тертям: збільшення ВТ супроводжується 
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зростанням γ∆∆ /f 2 , що не дозволяє застосовувати механізм відриву 

дислокацій від стопорів, як причину виникнення максимуму на кривих 

АЗВТ. Швидше за все, дислокації в’язко рухаються в оточенні стопорів, на 

що вказує і параметр r  (див. розділ 2), зростання якого зі збільшенням γ  

підтверджує припущення про в’язкий рух незакріплених дислокацій в МТК Ве в 

базисній площині ковзання [120].  

Такі припущення підтверджує також оцінка значення критичної 

деформації ( 5
c 1013 −⋅=γ ), при якій дислокації у базисній площині ковзання, що 

є активними дефектами в МТК Ве за кімнатної температури, безактиваційно 

відриваються від точок закріплення, що добре узгоджується з літературними 

даними [147]. Оскільки МТК Ве є структурованим полікристалом, то при 

нагріванні, крім зовнішніх механічних напруг, вмикаються й внутрішні, 

термічні, зумовлені різними значеннями коефіцієнтів термічного розширення 

берилію в нормальному та паралельному до осі с  напрямках [148, 149].  

Розглянемо тепер вплив температури на пружні та непружні 

характеристики берилію. На рис. 3.9 наведені температурні залежності 2f , 

1−Q , 0MF V/V  при нагріванні зразка. Крива )(2
MF tf  у МП в інтервалі 

температур Co8012 −  знаходиться вище аналогічної кривої за відсутності 

МП (рис. 3.9 а), що вказує на зміцнення зразків і зворотний МПЕ. При цьому 

температурні залежності ВТ і ( )tVV 0MF /  у магнітному полі не такі 

однозначні. Перші повністю корелюють з кривими АЗВТ (рис. 3.7 б): 

температурні максимуми ВТ у магнітному полі також розщеплюються 

(рис. 3.9 б). Це пов’язано з тим, що зі збільшенням температури в берилії 

наростають термічні напруги, пов’язані з анізотропією коефіцієнтів 

термічного розширення, тому амплітудні й температурні залежності ВТ 

поводять себе однотипно. До того ж, це свідчить про наявність кількох 

механізмів перебудови дефектної підсистеми берилію, найімовірніше, 

гістерезисного та в’язкого руху дислокацій у базисній площині ковзання 
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[120]. Зауважимо, що при прямому МПЕ магнітне поле лише дещо 

пригнічувало ВТ [14], а при зворотному МПЕ вплив МП проявився у 

розщепленні кожного із наявних максимумів )(1 tQ−  ще на два, розміщених 

симетрично (рис. 3.9 б, кр. 2). 

    

 

Рис. 3.9. Температурні залежності 2f  (а), 1−Q  (б) в МТК Ве без МП 

(1) і у МП in situ (2) та 0MF /VV  (в) при нагріванні. 

 
Для пояснення отриманих результатів скористаємося теорією [150], в 

основу якої покладено модель розмитих мартенситних переходів, яка описує 

роздвоєння максимумів на кривих )(1 tQ−  для сплавів із пам'яттю форми. У цих 

сплавах розмиті мартенситні переходи з температурою і напругою виникають у 

результаті існування в кристалі перешкод для руху міжфазних границь при 

зміні температури або напруги. Для подолання цих перешкод необхідне 
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переохолодження або перегрівання кристалу відносно рівноважної критичної 

температури переходу cT . За відсутності перешкод перетворення відбувається 

за фіксованої температури [150].  

Згідно із сучасними уявленнями про структурно-фазові перетворення 

мартенситного типу, їх можна розглядати як окремий випадок пластичної 

деформації. У берилії вони відбуваються за рахунок переповзання дислокацій 

перетворення, які, у свою чергу, залишають матеріал у метастабільному стані.  

Аналізуючи максимуми )(1 tQ−  при нагріванні та виходячи з 

припущень, наведених у праці [150], Ct o55=  (рис. 3.9 б, кр. 1) можна 

розглядати як температуру структурного перетворення в МТК Ве.  

 
Рис. 3.10. Температурна залежність амплітудно-незалежного 

внутрішнього тертя в МТК Ве до дії магнітного поля при нагріванні. 

Маркери – експериментальні значення, суцільна лінія – аналітична крива, 

побудована за співвідношенням (3.4). 
 

Моделювання амплітудно-незалежного внутрішнього тертя в берилії 

показало, що теоретична крива на рисунку 3.10 описується виразом 

наведеним у [150] з точністю до констант: 
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де 900/11
0 =−Q ; 12=B ; 4,01 =m ; T  – абсолютна температура; 

str
1107 σ⋅=σ −  – зовнішня механічна напруга; str

2
f 1019 σ⋅=σ −  – напруга 

"сухого тертя" при русі дислокацій через стопори; strσ  – напруга 

структурного перетворення, а 7,11 =C ; 2,02 =C ; 1,03 =C  – сталі величини. 

Протікання структурного перетворення підтверджує і симетрія 

максимумів ( )tVtV 0MF /)(  відносно Ctc
o55= . Проте, модель [150] не описує 

поведінки максимумів )(1 tQ−  при будь-яких зовнішніх впливах (наприклад, 

магнітних). У випадку МТК Ве, магнітне поле полегшує протікання 

структурно-фазових перетворень мартенситного типу, в результаті чого ct  

зменшується до Ct o45≈  (рис. 3.9 б, кр. 2). Отже, наявні в Ве дислокації 

перетворення реагують на вмикання магнітного поля. Експерименти, в 

яких досліджувалося АЗВТ, яке безпосередньо пов'язане з рухом 

дислокацій, і в яких також було зафіксовано роздвоєння максимумів ВТ у 

МП [22], підтверджують таке припущення.  

Залежність ( )tVtV 0MF /)(  вказує на зростання швидкості руху 

дислокацій у Ве в МП зі збільшенням температури (рис. 3.9 в). Зазначимо, 

що для зворотного МПЕ збільшення рухливості дислокацій з температурою у 

МП не було б аномальним, як би в околі температур конденсації 

дислокаційної атмосфери воно відбувалося за експоненційним законом, як це 

має місце у більшості кристалів. У нашому випадку, зростання величини 

0MF V/V  з температурою було немонотонним; спостерігалися два максимуми 

при температурах Сo34  і Сo80 . Така залежність ВТ і 0MF V/V  від 

температури підтверджує наявність кількох механізмів релаксації дефектної 

підсистеми в берилії при нагріванні у МП. 

Температурні залежності )(/)( 0n tVtV  (рис. 3.11 а) також вказують на 

зростання швидкості руху дислокацій у Ве зі збільшенням температури як до 

дії МП, так і у МП in situ. Зростання величини 0n /VV  з температурою 

немонотонне, з незначними "сходинками", причому накладання магнітного 
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поля приводить до появи не однієї при С~ o55  (рис. 3.11 а, кр. 1), а двох 

"сходинок" при С~ o40  та С~ o70  (рис. 3.11 а, кр. 2).  

   
Рис. 3.11. Залежності )(/ 0 TVVn  та )/1()/ln( 0 TVVn в МТК Ве без МП 

(1) та у МП in situ (2) при нагріванні. 

 
Припустивши, що температурна залежність швидкостей руху 

дислокацій )(/ 0 TVVn  має експоненційний характер, можна оцінити енергію 

активації їх руху. Така оцінка проводилася за нахилом залежностей 

)/1()/ln( 0 TVVn  (рис. 3.11 б) і дала дві величини: еВE 94,01 = , яка характерна 

для енергії активації руху дислокацій в гексагональних кристалах, та 

еВE 33,02 = . Зауважимо, що вплив МП проявляється у полегшенні руху 

дислокацій лише при температурах нижче С~ o40  на що вказує зміщення 

кривих )(/ 0 TVVn  та )/1()/ln( 0 TVVn  у бік менших температур. Проте МП не 

впливає на величину енергій активації. Вони продовжують відрізнятися 

майже у 3 рази.  

Аналогічна ситуація спостерігалась і в зразках, в яких при накладанні 

слабкого МП фіксувався прямий МПЕ [18]. Як і в праці [18], можна лише 

припустити, що важливу роль у полегшенні руху дислокацій в МТК Ве без дії 

на нього МП відіграють термічні напруги, пов’язані з анізотропією коефіцієнта 

термічного розширення. А полегшення руху дислокацій у МП, швидше за все, 

зв’язане з відривом дислокацій від парамагнітних стопорів внаслідок спін-
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залежних електронних переходів в системі "дислокація – парамагнітна 

домішка". Тобто, магнітне поле сприяє процесу термоактиваційної релаксації 

дефектної структури берилію.  

Розглянемо тепер температурні залежності 2f , 0MF /VV  та 1−Q  при 

охолодженні. Відмітимо кращу кореляцію пружних характеристик МТК Ве з 

температурною залежністю 0MF V/V  (рис. 3.12 а, б).  

    

 

Рис. 3.12. Температурні залежності 2f  (а), 0MF /VV  (б) та 1−Q  (в) в 

МТК Ве без МП (1) і у МП in situ (2) при охолодженні. На рис. 3.12 б 

маркерами позначені відношення швидкостей руху дислокацій, 

розраховані за формулою (2.19); суцільна лінія – аналітична крива, 

побудована за співвідношенням (3.5). 
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На графіку )(2 tf , отриманому при охолодженні (рис. 3.12 а), можна 

виокремити три температурних інтервали: 

1. Co6380 − , на якому крива )(2
MF tf  лежить вище кривої )(2

0 tf , що 

характерно для зворотного МПЕ. При цьому ( ) ( ) 1/ 0MF <tVtV  (рис. 3.12 б). 

2. Co4063 −  – в якому криві )(2
MF tf  та )(2

0 tf  збігаються і 

( ) 10MF ≈TV/V . Це магнітонечутлива область. 

3. При Ct o40< , крива )(2
MF tf  розміщена нижче кривої )(2

0 tf , що 

характерно для прямого МПЕ і 1)(/)( 0MF >tVtV . При температурі C~ o40  

відбувається інверсія знаку МПЕ. 

На температурній залежності 0MF V/V  при охолодженні в околі C26o  

спостерігається чіткий максимум, при цьому відношення швидкостей руху 

дислокацій збільшується майже у 6 разів, що характерно для прямого МПЕ 

в МТК Ве [14]. Але ВТ у магнітному полі зменшується і слабо змінюється 

з температурою у всьому інтервалі температур, що характерно для 

зворотного МПЕ.  

Подібна ситуація виникала і при дослідженні прямого МПЕ в зразках 

МТК Ве [14, 18]. Наявність інверсії гістерезису ефективного модуля кручення, 

відсутність реакції на дію слабкого постійного МП чи осцилюючі зміни ВТ у 

МП in situ [14], анізотропія МТК Ве і наявність у ньому значних термічних 

напруг [18] дозволяють припустити, що і при охолодженні магнітне поле 

стимулює структурно-фазові перетворення мартенситного типу [134], 

ініційовані протіканням спін-залежних реакцій у системі "дислокація-стопор" та 

переповзанням дислокацій перетворення. Отже, досліджувані характеристики 

МТК Ве і при нагріванні, і при охолодженні в магнітному полі поводять себе 

аномально, що не вписується в сучасні уявлення про природу від’ємного МПЕ.  

Справді, якщо дислокації у МП блокуються парамагнітними 

стопорами, швидкість їх руху не повинна зростати одночасно зі зменшенням 

середнього рівня поглинання пружної енергії, як це спостерігається при 
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нагріванні і охолодженні. Отримані залежності свідчать на користь в’язкого 

руху дислокацій, який при зворотному МПЕ супроводжується збільшенням 

внеску електронної підсистеми у гальмування руху дислокацій.  

Максимум ( ) ( )TVTV 0MF /  при охолодженні в області прямого МПЕ 

пов’язаний з відривом дислокацій від парамагнітних стопорів і 

апроксимується залежністю виду 

BTx
Tx

TxAT
V

V
n

n
+−⋅

+
⋅= ))(exp(

)(1
)()( 5

0

MF ,                              (3.5) 

де A , B  та n  – сталі величини; а )(Tx  – характеристичні напруги 

гальмування дислокацій, які за відсутності структурно-фазових перетворень 

визначаються за співвідношенням 
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ij
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де )( roomTT  – температура (кімнатна температура); crσ  – критична напруга, а 

константи TCT lkijklij ∆α=∆σ∆ )(  для МТК Ве пов’язані з різним значенням 

коефіцієнтів термічного розширення lkα  Ве в нормальному та паралельному до 

осі с  напрямках [148, 149]. Наявність степеневої та експоненціальної частин у 

(3. 5) вказує на існування кількох механізмів перебудови ДДС берилію.  

 

3.3. Висновки до розділу 3 

1. У МТК Ве при накладанні слабких постійних магнітних полів 

зафіксовано прямий і зворотний магнітопластичні ефекти, та інверсію знаку 

МПЕ в процесі термомагнітних обробок.  

2. Вперше у постійно діючому слабкому магнітному полі виявлено 

подвоєння максимумів як на температурних, так і на амплітудних 

залежностях внутрішнього тертя. 

3. Виявлено немонотонний характер температурних залежностей 

відношення швидкостей руху дислокацій у магнітно обробленому МТК Ве та 
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появу максимумів на температурних залежностях 0MF /VV . Отримані 

результати проаналізовані з позицій спін-залежних реакцій в системі 

"дислокація – парамагнітний стопор", в’язкого руху дислокацій в оточенні 

точкових дефектів у базисній площині ковзання та можливості протікання 

структурно-фазових перетворень мартенситного типу за рахунок 

переповзання дислокацій перетворення. Проведена оцінка енергії активації 

цих процесів. Подвоєння максимумів на залежності )(1 tQ−  розглянуто з 

позицій можливого розмиття структурно-фазових перетворень 

мартенситного типу з температурою, подібно до того, як це відбувається у 

сплавах з памяттю форми. 

4. Отримано емпіричні аналітичні вирази для ( )γγ 0MF /)( VV  та 

( )tVtV 0MF /)( , які задовільно описують їх експериментальні залежності. 



 

 

82 

РОЗДІЛ 4 

 

ЕФЕКТИ "МАГНІТНОЇ ПАМ’ЯТІ" В МТК ВЕ 

 

Вплив магнітного поля на МТК Ве проявляється не тільки за його 

безпосередньої дії. Після вимкнення МП, механічні властивості 

досліджуваних зразків продовжували змінюватися ще впродовж тривалого 

часу. Розглянемо виявлені ефекти "магнітної пам’яті" у зразках, які до 

виведення із стану термодинамічної рівноваги були природно зістарені 

протягом двох років, та проаналізуємо можливі механізми магнітної післядії. 

 

4.1. Амплітудні залежності механічних властивостей МТК Ве 

На рис. 4.1 наведені амплітудні залежності пружних характеристик 

берилію при збільшенні та зменшенні амплітуди відносної деформації γ  у 

процесі природного старіння після останньої МО. До дії МП спостерігався 

гістерезис кривих ефективного модуля зсуву (рис. 4.1, кр. 1, 2). Результатом 

кожної дії МП було незначне зростання ефективного модуля зсуву, що вказує 

на зворотний МПЕ та зменшення петлі «амплітудного» гістерезису кривих 

)(2 γf . Цей гістерезис повністю зникав через год120~  після третьої експозиції 

у магнітному полі (рис. 4.1, кр. 3, 4) і з’являвся знову ще через год360~  

природного старіння (рис. 4.1, кр. 5, 6). Відмітимо, що старіння приводило до 

зміцнення зразків майже на 1 % у всьому досліджуваному інтервалі зміни 

амплітуд відносної деформації. Поведінка непружних характеристик МТК Ве у 

процесі магнітної післядії також варта уваги (рис. 4.2). Внутрішнє тертя в 

процесі старіння поступово стабілізувалось за абсолютною величиною, 

набуваючи значень в межах ~60 – 80 відносних одиниць тертя 

(рис. 4.2, кр. 5, 6 ).  
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Рис. 4.1. Амплітудні залежності ефективного модуля пружності МТК 

Ве до дії МП (1, 2) та через год120  (3, 4) і год480  (5, 6) після третьої 

експозиції у магнітному полі. Криві 1, 3, 5 отримані при зростанні амплітуди 

відносної деформації γ , а криві 2, 4, 6 – при її зменшенні. 

 

 
Рис. 4.2. Амплітудні залежності внутрішнього тертя МТК Ве до дії МП 

(1, 2), через год120  (3 ,4) і год480  (5, 6) після третьої експозиції у 

магнітному полі. Криві 1, 3, 5 отримані при зростанні амплітуди відносної 

деформації γ , а криві 2, 4, 6 – при її зменшенні. 
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Зникнення «амплітудного» гістерезису після 120 годин природного 

старіння повинно було би свідчити на користь повної релаксації ДДС 

магнітно обробленого берилію. Проте, одночасне зростання абсолютних 

значень )(2 γf  (рис. 4.1, кр. 3, 4) та )(1 γ−Q  (рис. 4.2, кр. 3, 4) при старінні є 

аномальним і вказує на нестабільність дефектної підсистеми. Для 

рівноважних кристалів збільшення )(2 γf  повинно супроводжуватися 

зменшенням ВТ і навпаки. 

Таку аномалію можна пояснити, припустивши, що під дією зовнішніх 

факторів, а саме циклічних механічних навантажень, під час природного 

старіння ми маємо справу з нестабільними дислокаційно-домішковими 

ансамблями, в яких можуть виникати процеси самоорганізації. Такі 

колективні процеси можуть проявлятись у різкому збільшенні опору 

середовища рухові дислокацій. Для подолання опору дислокація, яка під дією 

зовнішніх циклічних напруг повинна була б коливатись у площині ковзання, 

через його збільшення змушена коливатись у поперечному до дії зовнішніх 

механічних напруг напрямку. У цьому випадку механізм дисипації енергії 

полягає в незворотному переході кінетичної енергії поступального руху 

дислокацій (в напрямку прикладеної напруги) в енергію коливань 

дислокаційних елементів відносно "центра мас" дислокацій (вздовж лінії 

дислокації) [151]. При цьому вони не будуть відчувати такого опору, як при 

русі в напрямку прикладеної зовнішньої механічної напруги. Такі коливання 

дислокацій можуть привести до одночасного зростання 2f  та 1−Q . Тобто, 

згідно із [151], ми маємо справу з квазів’язким динамічним гальмуванням 

дислокацій самоорганізованими точковими дефектами. Такий механізм 

перетворення енергії властивий для некрайових дислокацій [151].  

Лише після 480 годин після МО поведінка 2f  та ВТ стає характерною 

для рівноважних кристалів, що вказує на те, що ДДС магнітно обробленого 

Ве релаксує у новий рівноважний стан. 
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Для з’ясування механізмів такої релаксації дефектів розглянемо 

залежність )(γr  (2.10). Як випливає з рис. 4.3, параметр r  монотонно зростає 

(спадає) при збільшенні (зменшенні) амплітуди відносної деформації лише 

при 61010 −⋅>γ , що вказує на в’язкий рух дислокацій в МТК Ве [120] через 

атмосферу точкових дефектів у базисній площині ковзання.  

     

Рис. 4.3. Амплітудні залежності параметра r  від 610)308(~ −⋅−γ  

(а) та у збільшеному масштабі 610)118(~ −⋅−γ  (б) до дії МП (1, 2), 

год120  (3, 4) і год480  (5, 6) після останньої експозиції у магнітному 

полі. Криві 1, 3, 5 отримані при зростанні амплітуди відносної 

деформації γ , а криві 2, 4, 6 – при її зменшенні. 

 
Проте, як випливає з рис. 4.3 б, залежність )(γr  у вузькому інтервалі 

610)109(~ −⋅−γ  аномальна. У природно-зістарених протягом двох років 

зразках МТК Ве накладання зовнішніх механічних напруг до дії МП привело 

до різкого пікоподібного зростання )(γr  майже у 5 разів (рис. 4.3 б, кр. 1) у 

вказаному інтервалі амплітуд деформації, а після останньої МО і старіння 

впродовж 480 годин за кімнатної температури відбулася незворотна інверсія 

значень )(γr : зростання змінилося зменшенням )(γr . Зі збільшенням часу 

природного старіння (рис. 4.3 б, кр. 3, 5) значення параметра r , залишаючись 

від’ємними у цьому інтервалі амплітуд, зростають за модулем також майже у 



 

 

86 

5 разів. Така поведінка )(γr  спостерігається й в інших зразках МТК Ве при 

аналогічних умовах експерименту. Потрібно відзначити, що через 120 годин 

після МО залежність )(γr  у всьому досліджуваному інтервалі γ  була 

монотонною. Це, з одного боку, підтверджує спін-залежний характер взаємодії 

в системі "дислокація-стопор" при накладанні МП, а з іншого, вказує на різну 

поведінку дефектів у Ве до, під час і після МО. Залежності )(γr  

(рис. 4.3, кр. 1, 5), )(2 γf  (рис. 4.1) та )(1 γ−Q  (рис. 4.2)  корелюють між собою 

та підтвержджують припущення про перехід ДДС берилію у новий 

рівноважний стан вже через 480 годин природного старіння. 

Різка зміна )(γr  при 610)109(~ −⋅−γ  може свідчити й про те, що 

дефекти рухаються зі швидкостями, близькими до швидкості звуку у берилії, а 

вузький інтервал зміни γ  дозволяє припустити виникнення мікророзривів на 

стадії пружної деформації (рис. 4.3 б). Це складний механізм, що полягає у 

зародженні дислокаційних тріщин, за рахунок блокування руху дислокацій 

деякими перешкодами, наприклад, границями зерен чи самоорганізованими 

включеннями, та їх заліковуванні за рахунок в’язкого руху дислокацій в 

оточенні точкових дефектів у площині ковзання [152, 153].  

Додатково розглянемо поведінку амплітудних залежностей параметра 

непружної деформації під час магнітних обробок (рис. 4.4). У цьому випадку 

час кожної магнітної експозиції становив хв60 , які необхідні для проведення 

вимірювань. Час між першою і другою експозиціями становив 12 діб, а між 

другою і третьою – год24 . Різний час між експозиціями зумовлений тим, що 

після першої експозиції проводилися вимірювання амплітудних, 

температурних і часових залежностей 2f  і 1−Q  з метою визначення 

методики вимірювань, яка найчутливіша до ініційованих магнітним полем 

змін вказаних характеристик. Після цього була проведена друга експозиція, 

визначені зміни досліджуваних величин, які відбулися, і через год24  – третя 
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експозиція у магнітному полі. Після цього аналізувалися процеси, які 

відбуваються в МТК Ве після магнітних обробок і які описані у РОЗДІЛІ 4. 

Отримані результати показують (рис. 4.4), що залежності )(γr  

монотонні при збільшенні та зменшенні амплітуди відносної деформації 

лише при 61012 −⋅>γ , що свідчить на користь в’язкого руху дислокацій в 

МТК Ве через атмосферу точкових дефектів в площині базису [120].  
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Рис. 4.4. Амплітудні залежності параметра r  при збільшенні (1) та 

зменшенні (2) амплітуди відносної деформації γ . а – до дії магнітного поля; б, 

в, г – під час першої, другої та третьої експозиції у магнітному полі, відповідно. 

 
Нагадаємо, що базисна площина в берилії – це площина легкого ковзання 

(основна система (0001)<11 2 0>), при чому за кімнатної температури та при 

механічних напругах МПа40~  небазисні (пірамідальна і призматична) 

системи ковзання не активуються [154]. Ковзання по базису приводить до 

утворення вигину, який викликає руйнування по площині базису або по 
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площині призми 2-го роду (1120). Утворення вигину і руйнування по площині 

(1120) може зумовлюватися також двійникуванням [155]. 

Аномальна (нелінійна) залежність )(γr  у вузькому інтервалі 

610)129(~ −⋅−γ  підтверджує утворення мікротріщин у берилії на стадії 

пружної деформації [26] у процесі магнітних обробок. Подальша 

стабілізація значень 1≈r  вказує на заліковування мікророзривів за рахунок 

в’язкого руху дислокацій і характерна для дії механізмів термоактивованого 

розкріплення дислокацій [120]. 

Відмітимо, що можливість утворення мікротріщин підтверджують і 

значення параметрів гальмування дислокацій D , отриманих у припущенні, 

що швидкість руху дислокацій під дією механічних напружень змінюється за 

експоненційним законом [142]:  

)
*

exp()( 0 τ
−=γ

DVV ,                                               (4.1) 

де D  – параметр гальмування дислокацій, γ=τ G*  – ефективна напруга, яка 

діє на дислокацію, G  – модуль зсуву. 

Розрахунок цих величин проводився за нахилом залежностей 

( )γ/1)/ln( 0MF
VV . Було отримано дві величини: МПаD 951 =  при 61011 −⋅<γ , 

що характерно для напруги, яку неохідно прикласти для руйнування 

полікристалічного берилію шляхом крихкого чи квазікрихкого відриву по 

площині базису [156] та МПаD 7,02 =  [157], значення якого відповідають 

напрузі, яка необхідна для відриву дислокацій від стопорів у Ве, що 

підтверджує припущення про заліковування мікротріщин за рахунок руху 

дислокацій при зростанні γ  [153]. 

Під час першої магнітної експозиції був зафіксований прямий 

магнітопластичний ефект (МПЕ): при цьому ефективний модуль кручення у 

магнітному полі зменшився на %06,0~ . Справді, перша МО сприяє 

пластифікації берилію, що підтверджується зменшенням значення γ∆∆ 1r  у 4 
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рази в інтервалі 610)129(~ −⋅−γ  (рис. 4.4 б) порівняно з природно 

зістареними рівноважними зразками до магнітної обробки (рис. 4.4 а). 

Друга магнітна експозиція привела до зміцнення зразків МТК Ве на 

%5,0~  (зворотний МПЕ). При цьому відношення γ∆∆ 2r  зменшилось у 2 

рази в інтервалі 610)129(~ −⋅−γ  (рис. 4.4 в) порівняно з початковим 

значенням (рис. 4.4 а).  

Третя МО (зворотний МПЕ і збільшення модуля кручення на %14,0~ ): 

γ∆∆ 3r  збільшується у 2 рази (рис. 4.4 г) порівнянно з γ∆∆ 1r  (рис. 4.4 а). 

При цьому внутрішнє тертя майже не змінюється (60-80 відн. одн. тертя) 

протягом всього експерименту. 

Як бачимо, поведінка ефективного модуля кручення під час МО 

корелює з поведінкою параметра непружності )(γr  у всьому досліджуваному 

інтервалі амплітуд відносної деформації та підтверджує припущення про 

утворення мікророзривів в МТК Ве при 610)129(~ −⋅−γ . 

Зазначимо, що одразу ж після магнітних обробок мікророзриви не 

утворюються – )(γr  змінюється плавно, вказуючи на вільний рух 

дислокацій. І лише в процесі старіння дислокації знову блокуються, що й 

стає причиною виникнення нових мікротріщин. 

Амплітудні залежності відношення швидкостей руху дислокацій 

0afef /VV  (рис. 4.5) та їх кореляція із залежностями )(γr  лише підтверджують 

припущення про наступну динаміку дефектної підсистеми берилію: різке 

зростання та інверсія )(/ 0afef γVV  в околі 61010~ −⋅γ  свідчить про досить 

швидкий рух дислокацій та появу мікротріщин, а незалежність 0afef /VV  від 

амплітуди деформації вище 61012~ −⋅γ  – про в’язкий рух дислокацій в 

оточенні точкових дефектів у базисній площині ковзання з постійною 

швидкістю 5,1)(/ 0afef ≈γVV . 
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Рис. 4.5. Амплітудні залежності відношення швидкостей руху 

дислокацій через год120  (1, 2) і год480  (3, 4) після останньої експозиції у 

магнітному полі. Криві 1, 3 отримані при зростанні амплітуди відносної 

деформації γ , а криві 2, 4 – при її зменшенні. 

 

Амплітудно-часові зрізи пружних та непружних характеристик МТК 

Ве (рис. 4.6), на яких вертикальними лініями та позначками MП вказані 

моменти дії магнітного поля in situ, підтверджують перехід кристалів МТК 

Ве до нового рівноважного стану, який в основному відбувся через 480 годин 

природного старіння. 

 
Рис. 4.6. Часово-амплітудні зрізи ефективного модуля зсуву (1, 2) та 

внутрішнього тертя (3, 4) отримані при 61010 −⋅=γ . Криві 1, 3 отримані при 

збільшенні амплутіди відносної деформації γ , а криві 2, 4 – при її зменшенні. 
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4.2. Температурні залежності механічних властивостей МТК Ве 

На рис. 4.7 представлена температурна залежність )(/)( 0 tVtVn  до 

експозиції берилію у слабкому постійному МП. Як випливає з рисунка, при 

підвищенні температури відношення швидкостей зростає. Ураховуючи 

експоненційний характер цієї залежності [158], 

)exp()()( 0 kT
ETVTV D

n −= ,                                           (4.2) 

де )(0 TV  – швидкість руху дислокацій на початку експерименту до МО, 

)(TVn  – швидкість руху дислокацій до МО при абсолютній температурі T , 

DE  – зміна енергії активації руху дислокацій, можна оцінити зміну енергії 

активації руху дислокацій у берилії при термоциклюванні (рис. 4.7 б).  

       

 
Рис. 4.7. Температурні залежності відношення швидкостей руху 

дислокацій в необробленому МП берилії (а) і залежності 

)/1())(/)(ln( 0 TfTVTVn =  (б), (1 – нагрівання, 2 – охолодження). 
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Виявилося, що при нагріванні і охолодженні поблизу Co65  

відбувається зміна механізму руху дислокацій у Ве. Енергія DE  при цьому 

зменшується з eВ96,0  до eВ27,0  (рис. 4.7 б, кр. 1) і продовжує 

зменшуватися при охолодженні ( eВ01,0 ) (рис. 4.7 б, кр. 2), при тому, що 

енергія активації руху дислокацій характерна для гексагональних кристалів 

становить eВ~1  [159]. У даному випадку важливу роль у полегшенні руху 

дислокацій в Ве можуть відігравати термічні напруги, пов'язані з 

анізотропією коефіцієнта термічного розширення [148], які збільшуються в 

процесі термоциклювання. Дійсно, )(/)( 0 tVtVn  при охолодженні в усьому 

температурному інтервалі більше, а енергія активації руху дислокацій 

менша значень цих же величин при нагріванні.  

Ситуація змінюється при внесенні зразка у слабке постійне МП. На 

рис. 4.8 зображені температурні залежності відношення швидкостей руху 

дислокацій 0MF /VV  при нагріванні і охолодженні у МП. На цих графіках 

практично відсутній температурний гістерезис. При нагріванні 

спостерігається різке зростання 0MF /VV  в околі Сo45  і незначне збільшення 

швидкості руху дислокацій вище цієї температури ( 1/ 0MF ≥VV ). Водночас, 

при охолодженні 1/ 0MF ≤VV  практично у всьому температурному інтервалі.  

 

Рис. 4.8. Температурні залежності відношення 0MF /VV  при першій 

експозиції у МП. (1 – нагрівання, 2 – охолодження). 
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Зазначимо, що дія МП in situ модифікує форму температурного 

гістерезису пружних модулів і при цьому сильно змінює внутрішнє тертя 

(рис. 4.9).  

         
 

         
 

        
Рис. 4.9. Температурні залежності 2f  (а, в, д) та 1−Q  (б, г, е) отримані 

при нагріванні (1) та при охолодженні (2). Графіки а, б – отримані до дії МП;  

в, г – у МП in situ; д, е – через год96  після магнітної обробки.  
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До дії МП на графіку залежностей )(2 tf  (рис. 4.9 а) мав місце 

гістерезис, а )(1 tQ−  коливалось в околі 80 відносних одиниць тертя 

(рис. 4.9 б). При внесенні зразка у МП гістерезис пружних модулів 

розмикався і ставав вужчим (рис. 4.9 в), суттєво зростала амплітуда 

осциляцій ВТ майже у 3 рази, а його середній рівень зменшувався до 70 

одиниць тертя (рис. 4.9 г). Через год96  після першої магнітної обробки 

ширина гістерезису )(2 tf  відновилася до початкового значення 

(рис. 4.9 д), а на залежності )(1 tQ−  з’явився слабкий гістерезис. (рис. 4.9 е). 

На рис. 4.10 зображені аналогічні залежності 0MF /VV  і внутрішнього 

тертя при другій експозиції МТК Ве у МП. Потрібно відзначити повну 

відсутність гістерезису температурної залежності 0MF /VV  при температурах 

вище Сo50  як при нагріванні, так і при охолодженні, а також  різке зростання 

0MF /VV  в інтервалі Сo5030 −  при нагріванні (майже у два рази, порівняно з 

першою експозицією).  

 
Рис. 4.10. Температурні залежності відношення швидкостей руху 

дислокацій 0MF /VV  (а) і внутрішнього тертя (б) при другій експозиції у 

МП (1 – нагрівання, 2 – охолодження). 
 

У всьому іншому температурному інтервалі відношення 0MF /VV  і при 

нагріванні, і при охолодженні залишається дещо більшим одиниці. Водночас 
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при зміні температури спостерігається відновлення сильної нестабільності у 

поглинанні пружної енергії (рис. 4.10). 

Отримані результати свідчать про збільшення рухливості дислокацій в Ве 

в інтервалі температур Сo5030 −  при нагріванні і незначне зростання швидкості 

руху дислокацій у магнітному полі вище цих температур, як при нагріванні, так і 

при охолодженні, що слабо корелює із залежністю )(1 tQ− : істотна нестабільність 

у поглинанні пружної енергії спостерігається тільки вище Сo50  (рис. 4.10 б). 

Складається враження, що процеси, які відбуваються у дислокаційно-домішковій 

системі і проявляються у зміні пружних властивостей, передують процессам, які 

згодом викликають зміни у поглинанні пружної енергії.  

У той же час, третя МО in situ привела до зменшення рухливості 

дислокацій в магнітному полі, порівняно з другою експозицією, у всьому 

досліджуваному інтервалі температур (рис. 4.11 а). При цьому залежності 

)(1 tQ−  стали значно стабільнішими, з помітним температурним 

гістерезисом та зростаючим рівнем поглинання пружної енергії (рис. 4.11 б) 

при збільшенні температури.  

       
Рис. 4.11. Температурні залежності відношення швидкостей руху 

дислокацій 0MF /VV  (а) і внутрішнього тертя (б), (1 – нагрівання, 2 –

 охолодження) при третій експозиції у МП. 
 

Розглянемо тепер еволюцію ефективного модуля кручення у процесі 

природного старіння Ве після третьої експозиції у МП. Як випливає з 
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рисунка 4.12, перехід до нового рівноважного стану через майже год2000  

природного старіння (рис. 4.12 е) відбувається через низку метастабільних 

станів (рис. 4.12 в, д, е), для яких характерне існування неспівмірної фази [8].  

                            

                                             

                       
 

Рис. 4.12. Температурні залежності ефективного модуля кручення до 

дії МП (а), через год120  (б), год480  (в), год1080  (г), год2088  (д), 

год2136  (е) після третьої експозиції у магнітному полі. (1 – нагрівання,  

2 – охолодження). 
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На це вказує значне розширення незамкненого гістерезису 2f  та його 

інверсія при нагріванні до C°300 . Зазначимо, що перша експозиція у МП 

привела до розмикання гістерезису )(2 tf , який залишився таким до 

завершення експерименту. Це свідчить про наявність залишкових 

деформацій у матеріалі. Нагрівання до C°− 220200  ініціює структурно-фазові 

перетворення, які приводять до суттєвого зміцнення Ве – динамічний модуль 

пружності зростає у процесі старіння практично на 3%. Підвищення температури 

Ве до C°300 , супроводжувалось інверсією ефективного модуля кручення, 

характерною для створення неспівмірних надструктурних модуляцій  

Неспівмірна фаза має свою надструктуру і виникає у тих випадках, 

коли фазові перетворення у кристалі супроводжуються змінами 

трансляційної симетрії. У цій новій невпорядкованій фазі відсутня 

трансляційна симетрія, а отже, відсутній і дальній порядок [136]. Зазвичай, 

такі модуляції є метастабільними, проміжними і з плином часу зникають 

(порівняйте, наприклад, рис. 4.12 в і 4.12 е). У випадку МТК Ве, такі 

утворення виникають у результаті структурно-фазових перетворень, 

ініційованих значними термічними напругами. Відмітимо, що наявність 

неспівмірної фази через год1100~  природного старіння підтверждує 

припущення про те, що дислокаційна підсистема магнітно обробленого 

берилію ще не перейшла у стабільний рівноважний стан. 

Для з’ясування механізмів перебудови ДДС берилію у процесі 

магнітної післядії були проаналізовані температурні залежності параметра r  

(рис. 4.13). Отримані результати показують, що залежність )(tr  монотонна 

при нагріванні/охолодженні лише при Ct o50>  (рис. 4.13), що свідчить про 

безперешкодний в’язкий рух дислокацій у базисній площині ковзання. Проте 

у вузькому інтервалі температур ( Co4030 − ) залежність )(tr  аномальна. 

Різка зміна цього параметра (рис. 4.13 а), свідчить про рух дислокацій з 
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великим прискоренням, а вузький інтервал зміни t  дозволяє припустити 

виникнення мікророзривів на стадії пружної деформації рівноважних 

кристалів МТК Ве (рис. 4.13 а). Утворення мікротріщин підтверджується 

поведінкою амплутідно-залежного внутрішнього тертя, яке безпосередньо 

пов’язане з рухом дислокацій, залежностями )(γr  [22] та )(/)( 0afef γγ VV . 

Відмітимо, що мікророзриви утворюються і у магнітному полі. 

               

              

Рис. 4.13. Температурно-часові зрізи параметра r  до дії МП (а) та через 

год480  (б), через год2088  (в) та год2136  (г) після останньої експозиції у 

магнітному полі. (1 – нагрівання, 2 – охолодження). 

 

Проаналізуємо детальніше зміну значень параметра r  з температурою 

в процесі магнітних обробок. При нагріванні зразків )(tr  лінійно і монотонно 

спадає зі збільшенням температури (рис. 4.14), що вказує на відсутність 

мікротріщин і вказує на один і той же механізм непружності – гістерезисний 
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рух дислокацій в оточенні атмосфер точкових дефектів [120]. При чому при 

нагріванні кількість магнітних обробок суттєво не впливає на поведінку 

залежностей )(tr . Спостерігається кореляція )(2 tf  та )(tr : кожне наступне 

зменшення ефективного модуля пружності в процесі магнітних обробок 

приводить і до зменшення значень параметра r . 

             
 

Рис. 4.14. Температурні залежності параметра r  при нагріванні. 1 – до 

дії магнітного поля; 2, 3, 4 – під час першої, другої та третьої експозиції у 

магнітному полі, відповідно. 

 

Зовсім інша картина спостерігається при охолодженні зразків. 

Залежність )(tr  до дії МП (рис. 4.15 а) монотонно спадна в інтервалі 

температур Co40120~ ÷ , а нижче Co40  різко зменшується, що вказує на 

зміну механізму непружної деформації. Аналіз залежності )(ttr ∂∂  

підтверджує сказане зміною нахилу кривої при Co40  (рис. 4.15 а).  

Під час першої магнітної обробки )(ttr ∂∂  тричі змінює нахил 

починаючи з температури Co90~ , Co70~  і Co60~ , що вказує на зміну 

механізму руху ДДС. Друга МО – залежність )(ttr ∂∂  починає змінюватися 

при Co70~ , а потім при Co60~  і Co50~ . Поведінка )(ttr ∂∂  під час третьої 

МО вказує на єдину зміну механізму руху ДДС при Co80~ . Різка 

немонотонна зміна параметра )(tr  в околі Co50~  підтверджує припущення 
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про виникнення мікротріщин у берилії. Очікувалося, що мікророзриви мали б 

виникнути при нагріванні кристалів, оскільки МТК Ве є полікристалом і крім 

зовнішніх механічних напружень при збільшенні температури в ньому 

наростають і внутрішні термічні.  

          
 

Рис. 4.15. Температурні залежності параметра r  при охолодженні.  

а – до дії магнітного поля; б, в, г – під час першої, другої та третьої 

експозиції у магнітному полі, відповідно. 

 

Відмітимо, що до C°27  берилій є неаксіальним ауксетиком і при 

збільшенні температури переходить у неауксетичний стан в інтервалі температур 

C°−13030~ , на що вказує немонотонна поведінка параметра )(tr  в інтервалі 

C°− 5030 . При температурі C°150~  берилій переходить з неауксетичного в 

аксіально ауксетичний структурний стан, що також супроводжується 

немонотонною залежністю )(tr . Такий структурний перехід може приводити і 
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до зародження мікротріщин в околі Co50  як за рахунок зміни властивостей 

дислокацій, так і за рахунок блокування дислокацій новоутвореними 

неспівмірними фазами (рис. 4.13 б та 4.13 г), які можуть утворюватись в 

результаті перетворень не ауксетик →  ауксетик і ставати перешкодами на 

шляху руху дислокацій.  

Для підтвердження вище сказаного проаналізуємо поведінку відношення 

0afef /VV  (рис. 4.16) після останньої магнітної обробки.  

 
Рис. 4.16. Температурні залежності відношення швидкостей руху 

дислокацій 0afef /VV  при нагріванні (а) і при охолодженні (б) через 

год120  (1); год1080  (2) і год2136  (3) після третьої магнітної обробки. 

Маркерами на рис. 4.16 в, г позначені відношення швидкостей, розраховані 

з експериментальних даних за співвідношенням ( 91.2 ′ ), а суцільною 

лінією – аналітичні криві, побудовані за емпіричними співвідношеннями 

(4.3), (4.4), відповідно. 
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Вони різко зростають зі збільшенням температури, переходячи з від’ємної 

в додатню область значень, і досягають максимуму в інтервалі C°− 5040 , після 

чого плавно зменшуються, залишаючись при цьому весь час більшими одиниці 

(рис. 4.16 а, кр. 1, 2 ). 

Через год2000~  природного старіння після третьої МО, відношення 

0afef /VV  (рис. 4.16 а, кр. 3) стає значно менше одиниці в усьому інтервалі 

температур, що вказує на закріплення дислокацій атмосферами точкових 

дефектів, причому сильнішому, ніж до впливу МП. 

При охолодженні, в інтервалі температур C°− 45120 , 1/ 0afef ≈VV , що 

підтверждує факт закріплення дислокацій на стопорах, а різка зміна цього 

відношення нижче C°45  (рис. 4.16 б) вказує на відкріплення дислокацій від 

парамагнітних стопорів і на різке збільшення швидкості їх руху. 

При вимірюванні температурних залежностей 2f  та 1−Q  зразок циклічно 

деформували з мінімальною амплітудою деформації. Тому, різке збільшення 

відношення 0afef /VV  при температурах, менших за C°50 , також свідчить на 

користь припущення про утворення мікротріщин на стадії пружної деформації, 

зумовлених зовнішньою механічною та термічними напругами. До того ж, 

утворення неспівмірної фази, яка стає перешкодою на шляху дислокацій, 

сприяє утворенню мікротріщин в околі C°40 . При нагріванні вони 

заліковуються за рахунок в’язкого руху дислокацій у базисній площині в 

оточенні атмосфери точкових дефектів. При охолодженні, мікротріщини знову 

утворюються за температури меншої C°50 , прискорюючи при цьому 

дислокації, які рухалися до цього в’язко. Збільшення 0afef /VV  при охолодженні 

в 2-6 разів підтверджує аномальне прискорення дислокацій нижче C°40 . 

Таке значне зростання швидкості руху дислокацій в Ве у процесі 

магнітної післядії в інтервалі температур Ct o4535~ −  як при нагріванні, так 

і при охолодженні, спостерігалось протягом майже 45 діб після останньої 

МО. З плином часу відношення )(/)( 0afef tVtV  в цьому інтервалі температур 
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змінювалось значно слабше (рис. 4.14 а, б, криві 2, 3), і вже через 90 діб це 

відношення не перевищувало 2. 

Експериментальні криві )(/ 0afef tVV  (рис. 4.16 a, б) досить точно 

описуються емпіричними залежностями ( рис. 4.16 в, г):  
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де iC , iC ′  ( 41−=i ) – сталі величини. 

Складний аналітичний вигляд вказаних залежностей свідчить про 

одночасну дію кількох механізмів руху дислокацій, зокрема, це може бути 

рух дислокацій, контрольований стопорами, а також зумовлений наявністю 

внутрішніх напруг та утворенням мікротріщин. Зазначимо, що степенево-

логарифмічна частина у (4.3) та (4.4) відіграє помітну роль при температурах 

менше Co50 , а експоненційна – при вищих температурах. 

Це підтверджує й аналіз температурно-часових зрізів, представлених на 

рис. 4.17 а. З плином часу відношення 0afef /VV  в інтервалі C°− 5720  

спочатку зростає, а потім плавно зменшується, при вищих температурах – 

тільки монотонно зменшується.  

При цьому 0afef /VV  до год500  старіння на базі зростає практично у 6 

разів порівняно з відношенням швидкостей руху дислокацій до МО (кр. 1 і 2 на 

рис. 4.17 а). Це, свідчить про додаткове звільнення дислокацій від стопорів 

через 20 діб після магнітної обробки. Подальше старіння поступово уповільнює 

дислокації: зі збільшенням температури кожна наступна крива лежить нижче 
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попередньої, що відповідає поступовому закріпленню дислокацій на стопорах і 

перехід ДДС у новий рівноважний стан. 

    

Рис. 4.17. Температурно-часові зрізи відношення швидкостей руху 

дислокацій 0afef /VV  у процесі старіння. а – нагрівання (1 – C°38 ,  

2 – C°47 , 3 – C°57 , 4 – C°69 , 5 – C°84 , 6 – C°96 , 7 – C°103 );  

б – охолодження (1 – C°40 , 2 – C°48 , 3 – C°56 , 4 – C°67 , 5 – C°78 ,  

6 – C°90 , 7 – C°108 ). 

 
При охолодженні (рис. 4.17 б) 0afef /VV  також немонотонно 

змінюється з часом: спостерігаються два своєрідних максимуми у 

проміжках часу год600500 −  і год21361900 − . Така залежність відношення 

швидкостей руху дислокацій корелює з періодичною зміною в часі площі 

петлі гістерезису на залежностях )(2 tf .  

Наявність двох максимумів на рис. 4.17 б при охолодженні вказує на те, 

що крім магнітного післядії на швидкість руху дислокацій впливає ще один 

додатковий фактор, який прискорює дислокації вже після дії магнітного поля. 

Дійсно, виходячи з уявлень про спін-залежні механізми МПЕ, після останньої 

експозиції у слабкому постійному МП магнітні моменти парамагнітних 

домішок під впливом температури, механічних напруг тощо з плином часу 

можуть тільки розорієнтовуватись, а, отже, відкріпленні у слабкому постійному 

МП дислокації – закріплюватися. Тому збільшення, практично в 6 разів, 

швидкості руху дислокацій через год500  старіння є аномальним. 
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Позначимо внутрішні механічні напруги, що виникають у МТК Ве при 

зміні температури, через Tσ . Ураховуючи анізотропію берилієвого 

конденсату, наявність у ньому значних термічних напруг ( аσ ), зумовлених 

анізотропією коефіцієнтів лінійного розширення [148], напруг ( стσ ), 

пов'язаних зі структурними перетвореннями, що відбуваються в цьому 

інтервалі температур при деформації і внутрішніх напруг, що виникають в 

областях залягання дефектів, наприклад, на стиках зерен ( внσ ), запишемо: 

внастT σ+σ+σ=σ .                                            (4.5) 

Під дією Tσ  дислокації в берилії починають рухатися і, в процесі 

старіння, можливе збільшення швидкості їх руху, якщо ці напруги не 

встигли релаксувати. 

Схематично цей процес зображено на рис. 4.18: звільнені магнітним 

полем дислокації під дією термічних напруг при нагріванні закріплюються 

атмосферами точкових дефектів (рис. 4.18 а і 4.18 б). Це повинно 

приводити до зменшення 0afef /VV , що й спостерігається експериментально 

для всіх часів старіння. 

При зменшенні температури (рис. 4.18 в, г), дислокації звільняються 

від атмосфер домішок під дією тих же термічних напруг, які змінили напрям 

дії на протилежний. У результаті, при температурах порядка кімнатної, 

дислокації знову стають вільними ( 0afef /VV  при охолодженні нижче Co60  

зростає). Проте, в процесі старіння приріст швидкостей руху дислокацій при 

зменшенні температури також зменшується (див. рис. 4.14 б, кр. 3), вказуючи 

на незворотне закріплення дислокацій комплексами дефектів, які утворились 

у процесі старіння.  
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Рис. 4.18. Схематичне представлення руху дислокацій у берилії при 

нагріванні (а, б) і охолодженні (в, г). 

 

4.3. Висновки до розділу 4 

1."Магнітна пам’ять" у берилії проявляється у зміні форми петель 

гістерезису на амплітудних і температурних залежностях ефективного 

модуля зсуву; інверсії знаку амплітудної залежності параметра r ; 

немонотонній зміні з плином часу відношення швидкостей руху дислокацій 

після магнітної обробки. Отримані залежності )(γr  і )(/)( 0afef γγ VV  

проаналізовані з позицій появи мікротріщин на стадії пружної деформації та 

їх заліковування внаслідок в’язкого руху незакріплених дислокацій у полі 

точкових дефектів в базисній площині ковзання. 

2. Показано, що аномалії на кривих )(γr  виникають лише у зістареному 

Ве: під час магнітних обробок та через год120  після останньої з них )(γr  у 
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всьому досліджуваному інтервалі γ  змінюється монотонно, тобто 

мікротріщини на стадії пружної деформації не утворюються.  

3. Виявлено аномальне зростання у 2 – 6 разів відношення 

)(/)( 0afef tVtV  в околі Co40  як при нагріванні, так і при охолодженні, та 

монотонне зменшення цього відношення при температурах вище Co60 . 

Відзначено, що «згладження» стрибків )(/ 0afef tVV  зі збільшенням часу 

старіння підтверджує блокування дислокацій та перехід ДДС берилію у 

новий рівноважний стан лише через год2100~  після останньої магнітної 

обробки. Еволюція температурно-часових залежностей 2f  свідчить про те, 

що цей перехід відбувається через низку метастабільних станів, для яких 

характерна наявність неспівмірної фази, утвореної в результаті структурно-

фазових перетворень. 

4. Отримані емпіричні аналітичні вирази для )(/)( 0afef tVtV , які 

задовільно описують вказані експериментальні залежності та підтверджують 

одночасну дію кількох механізмів перебудови ДДС МТК Ве у процесі 

магнітної післядії. 
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ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ І ВИСНОВКИ 

1. Запропоновано неруйнівну методику визначення відношення 

швидкостей та енергій активацій руху дислокацій, відношення коефіцієнтів 

фононного гальмування дислокацій у діамагнітних матеріалах під час 

зовнішньої силової дії, яка базується на вимірюванні низькочастотного ВТ з 

синхронною фіксацією динамічного модуля кручення і має високу чутливість 

до вихідних станів ДДС.  

2. Виявлено прямий і зворотний магнітопластичний ефекти та ефект 

інверсії знаку МПЕ в берилії у процесі термоциклювання в інтервалі 

температур Сo30020 −  та періодичних механічних навантажень в межах 

66 1030108~ −− ⋅−⋅γ . 

3. Характерною ознакою прямого МПЕ в МТК Ве є максимум 

відношення швидкостей руху дислокацій 0MF /VV  при нагріванні в інтервалі 

температур Сo4020 − . Зафіксовано періодичні згасаючі осциляції на 

температурних залежностях 0MF /VV  в процесі охолодження при 

температурах Сo140~ , Сo90~  та Сo50~ . 

4. У магнітному полі in situ спостерігалося подвоєння максимумів 

внутрішнього тертя, як на температурних ( Сo4020 − , Сo8060 − ), так і на 

амплітудних залежностях ( 44 10210~ −− ⋅−γ ). Це свідчить про одночасну 

дію кількох механізмів релаксаціїї ДДС берилію: механізму спін-залежних 

реакцій у системі "дислокація-парамагнітний центр" та механізму впливу МП 

на перебіг локальних структурно-фазових перетворень мартенситного типу. 

5. Для експериментальних залежностей 0MF /VV  та 0afef /VV  отримані 

аналітичні співвідношення. Складний показниково-логарифмічний та 

показниково-експоненційний характер цих залежностей підтверджує 

одночасний прояв декількох механізмів перебудови ДДС МТК Ве як у 

процесі магнітної дії, так і магнітної післядії. 
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6. Показано, що перехід ДДС берилію у новий рівноважний стан після 

магнітних обробок у процесі природного старіння супроводжується 

періодичним (~ 500 годин) прискоренням/сповільненням руху дислокацій, 

що корелює зі збільшенням/зменшенням площі петлі гістерезису на 

температурно-часових залежностях динамічного модуля кручення. 

7. Зафіксовано появу мікротріщин на стадії пружної деформації 

( 66 1010109~ −− ⋅−⋅γ ) рівноважних кристалів МТК Ве та їх подальше 

заліковування внаслідок в’язкого руху незакріплених дислокацій в базисній 

площині ковзання. Виявлено, що одразу ж після останньої магнітної обробки 

мікророзриви не утворюються. 
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