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Структури на основі гранульованих плівкових сплавів знайшли широке 

використання як чутливі елементи датчиків деформації та магнітного поля 
[1]. Тому вивчення тензорезистивних властивостей даних плівок залишаєть-
ся актуальним питанням. Аналіз структурно-фазового стану гранульованих 
плівкових сплавів на основі Со та Ag показав, що утворення твердого розчи-
ну в даних системах відбувається при температурі вище 700 К. У цьому ви-
падку підкладка повинна витримувати високі температури і не вступати у 
взаємодію з матеріалом плівкового зразка при нагріві. У роботі використову-
вали спеціально підготовлену стальну підкладку розміром 7 см ´ 3 мм та 
товщиною до 2 мм, поверхня якої проходила попередню підготовку, яка по-
лягала у шліфуванні, знежиренні та нанесенні шару полімеру «Поліімід». 
Після цього проводився процес імідізації полімеру – перехід від поліїмідної 
плівки до твердого стану при кімнатній температурі протягом 24 год. з пода-
льшим термовідпаленням до температури 400 К. 

На підготовлену таким чином підкладку проводилося нанесення шарів Ag 
i Co. Деформація зразків до 0,5 % проводилася протягом 5 циклів «наванта-
ження-зняття навантаження» у вакуумній камері установки ВУП-5М у руч-
ному режимі за допомогою мікрогвинта. 

Були досліджені гранульовані плівкові системи із загальною концентра-
цією сСо = 40-60 ат. %. Аналіз експериментальних даних показав, що після 
термовідпалення до 800 К у порівнянні з невідпаленими зразками коефіцієнт 
тензочутливості (КТ) зменшується у 1,5-2 рази. А також із збільшенням цик-
лів повторюваності середнє значення КТ дещо зменшувалися. Так, у системі 
з концентрацією магнітної компоненти Со на рівні 48 ат. % при першому 
деформаційному циклі g = 7,53 у невідпаленому зразку та g = 4,71 після тер-
мовідпалення до 800 К (на V-му циклі – g = 3,36 та g = 2,59, відповідно). 

Робота виконана в рамках бюджетної тематики № 0112U001381 під кері-
вництвом проф. Проценка І.Ю. 
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