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 Квазікристали (QCs), відкриті Д.Шехтманом [1], є новий колектив речовини в 

конденсованому стані. Вони мають незвичайну для класичної кристалографії структурою 

з хорошим дальнім порядком в розташуванні атомів, і симетрією, наприклад, п'ятого 

порядку в ікосаедрічних QCs [2]. Незвичайна структура породжує безліч аномальних і 

унікальних фізичних властивостей, що істотно відрізняються від масивних кристалів: 

низька тепло- і електропровідність, високі твердість і зносостійкість, низькі коефіцієнт 

тертя і адгезія, високий опір корозії і окисленню, надпластичність при високих 

температурах, висока ступінь поглинання світла у видимій частини спектра та ін. [3,4]. 

Зважаючи на високу крихкість найбільш перспективним представляється використання 

QCs як покриття на поверхні виробів функціонального призначення. Освоєння технології 

виготовлення тонких плівок квазікристалів і композицій на їх основі дозволить 

створювати нові функціональні матеріали з комбінацією привабливих властивостей. 

 У попередній роботі [5] нами вперше були досліджені особливості вирощування 

тонких плівок Ti-Zr-Ni методом магнетронного розпилення мішеней складу Ti53Zr30Ni18 

та Ti41Zr38.3Ni20.7 на підкладки при Т ≈ 300 K з наступним відпалом у вакуумі. Вивчено 

особливості формування фазового складу, структури та термічної стабільності тонких 

плівок квазікристалів. Вперше були отримані дані про формування 2/1 кристалічного 

апроксиманту як фази домішки. В даній роботі методами рентгенівської дифрактомтрії, 

електронної мікроскопії та мікродифракції досліджено вплив температури та тривалості 

вакуумного відпалу, а також розмірний ефект (вплив товщини плівки) на  особливості 

фазового переходу квазікристал – апроксимант 2/1. Для добре структурно атестованих 

зразків експериментально досліджено температурну залежність електричного опору в 

інтервалі від 300 К до 4,4 К. Встановлено, що хід залежності є похідним від структурного 

стану. Досліджено поведінку механічних властивостей (модуль Юнга, нанотвердість, 

параметр міцності H/E та коефіцієнт зносу при трібологічних випробуваннях) покриттів в 

залежності від структурно-фазового стану. Отримані показники виявились дещо меншими 

ніж для алмазоподібних плівок, але вони мають кращу адгезію зі сталевими підкладками, 

а тому біль перспективні як функціональні покриття. 
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