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Опис: вперше встановлено, що при іонному бомбардуванні складних оксидів 

залізо-ітрієвих гранатів спостережуване випромінювання обумовлено 

розпадом складних комплексів типу MemOn, з наступним утворенням 

збуджених атомів металу. Це істотно розширює фізичні уявлення взаємодії 

атомних частинок з твердим тілом. Досліджено процеси накопичення та 

термодесорбції  дейтерію з вольфрамового покриття композиційних структур 

та їх вплив на структурні зміни покриття. Визначено значення коефіцієнтів 

захоплювання дейтерію у зразки та їх залежність від товщини W покриття. 

Проведено зіставлення процесів утворення та відпалу радіаційних порушень 

у композиційних структурах з вольфрамовим покриттям різної товщини, 

опромінених іонами дейтерію. Результати дослідження будуть використані 

при створенні нових матеріалів із заданими властивостями у 

конструкційному матеріалознавстві. Дослідження складу хімічних з'єднань 

на поверхні цирконій-ванадієвого сплаву в залишковому вакуумі в діапазоні 

температур 300 – 873К показали результативність застосування методу 

вторинної іонної мас-спектрометрії для дослідження складу поверхневих 

з'єднань на поверхні інтерметалевих з'єднань, що використовуються для 

потреб водневих енерготехнологій. Перспективним також видається 

удосконалення даного методу для дослідження динаміки зміни складу 

поверхні і приповерхневих шарів подібних зразків залежно від параметрів, 

що визначають їх воднеємність. Встановлено, що температурні залежності 

відбиття світла монокристалами лейкосапфіру визначаються дією кількох 

факторів, серед яких основними є порушення умов інтерференції та зміна 

топографії поверхні. Це необхідно враховувати у виробах космічної техніці 

та мікроелектроніці. 

 

Інноваційні аспекти та переваги: при вивченні взаємодії іонів середніх 

енергій з твердим тілом проводиться аналіз емісійних характеристик 

великого набору частинок від атомарних до молекулярних, що знаходяться у 

різних зарядових станах та станах збудження. Така методика вперше 

систематично почала застосовуватися в наших дослідженнях. 

Розроблено нову методику іонно-фотонної спектрометрії поверхні твердого 

тіла з використанням магнетронного розряду. Це дозволяє підвищити 

ефективну чутливість визначення елементного складу речовини на 2 порядки 

у порівнянні з одним із найбільш чутливих методів вимірювання - ІФС при 

опроміненні твердого тіла іонними пучками. Використаний в роботі метод 

ВІМС, на відміну від переважної більшості методів діагностики поверхні 

твердих тіл, дозволяє реєструвати водень безпосередньо, що разом з 

можливістю аналізувати субмонослойні поверхневі покриття дозволяє 



вивчати початкові стадії процесів гідрування металів і сплавів. Це, у свою 

чергу, дозволяє отримати результати, які необхідні для створення нових 

високотехнологічних металогідридних енерготехнологій які відповідають 

вимогам світового рівня. Визначено радіаційну стійкість композиційних 

структур з вольфрамовим покриттям різної товщини до опромінення іонами 

дейтерію в умовах, наближених до умов в установках керованого 

термоядерного синтезу. Показано залежність коефіцієнту захоплювання 

дейтерію та температурного інтервалу виділення його у вакуум від товщини 

вольфрамового покриття. Отримано нові результати щодо накопичення та 

утримання іонів дейтерію в тонко плівковому вольфрамі,  осадженому на 

композиційну підкладку. Проведено зіставлення процесів утворення та 

відпалу радіаційних порушень у композиційних структурах з вольфрамовим 

покриттям та масивним вольфрамом. Встановлено перевагу радіаційної 

стійкості композиційних структур з вольфрамовим покриттям по зрівнянню з 

масивним вольфрамом.  Вивчення особливостей відбиття випромінювання 

поверхневим шаром твердих тіл при низьких температурах дає можливість 

проведення більш точних оптичних досліджень у відкритому космосі і 

дозволяє внести суттєві корективи при створенні нових оптичних приладів.  

Результати, що отримані при виконанні даного проекту, належать до 

актуальних, відповідають світовому рівню, а окремі з них претендують на 

більш високу оцінку. Вони будуть затребувані світовою науково-технічною 

спільнотою, а насамперед будуть затребувані в вітчизняній науці, медицині 

та технології нових матеріалів. 

 

Поточна стадія розвитку: лабораторні випробування. 

 

Права інтелектуальної власності: подана заявка на патент. 

  

Існуючі та потенційні сфери застосування: вітчизняна наука, медицина, 

технології нових матеріалів. 

 

Тип потрібної співпраці: технічна кооперація (адаптація до вимог 

замовника). 

 

 

 


