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АНОТАЦІЯ 

Володимир ДІБРОВ. Вплив пропускання електричного струму на кінетику 

ущільнення оксиду цирконію та карбіду кремнію. 

Кваліфікаційна робота магістра за спеціальністю 104 Фізика та астрономія, 

освітня програма «Фізика наносистем». – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, кафедра фізики металів. – Київ – 

2022. 

Науковий керівник: Доктор фізико-математичних наук, доцент Олексій 

ПОПОВ, доцент кафедри фізики металів. 

Основною метою роботи було вивчення впливу електричного струму, що 

проходить через порошок керамічного матеріалу на процес його ущільнення. За 

допомогою методу спікання спалахом були досліджені зразки карбіду кремнію 

та оксиду цирконію. Протягом роботи експериментальна установка була 

вдосконалена для уникнення небажаних ефектів. Були проведені експерименти, 

які показали, що пропускання через шихту електричного струму істотно 

збільшує швидкість ущільнення оксида цирконія та густину карбіда кремнія. 

Ключові слова: кераміка, спікання активоване електричним струмом, спікання 

спалахом,  оксид цирконія, карбід кремнія. 

 
SUMMARY 

Volodymyr DIBROV. The influence of the direct electrical current on zirconia and 

silicon carbide densification kinetics. 

Master’s qualification in specialty 104 Physics and astronomy, educational  program 

«Physics of nanosystems». – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Faculty 

of Physics, Metal Physics Department. – Kyiv. – 2022. 

Research supervisor: Doctor of Physico-Mathematical Sciences, Associate  

Professor Oleksii POPOV, Associate Professor of Metal Physics Department. 

The main purpose of the work was to study the effect of electric current passing 

through the powder of ceramic material on the process of its consolidation.   Samples 
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of silicon carbide and zirconium oxide were studied by FLASH-sintering. The 

experimental setup was improved to avoid unwanted effects during the research. 

Experiments were performed which showed that the passage of an electric current 

through the green body material significantly increases the consolidation rate of 

zirconium oxide and the density of silicon carbide. 

Key words: ceramics, field assisted sintering, FLASH-sintering, zirconia, silicon 

carbide 
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Вступ 

Традиційне спікання керамічних матеріалів являє собою довгий 

високотемпературний процес, поки матеріал не ущільниться та не утворить 

механічно міцну полікристалічну структуру [1]. Без точного контролю процесу 

високі температури, що необхідні для отримання задовільного показника 

густини матеріалу, також призводять до значного зростання середнього розміру 

зерна, що ускладнює збереження наноструктури кераміки, незважаючи на  

вхідні розміри частинок у порошку [2]. Високі температури спікання, очевидно, 

обмежують кількість матеріалів, які можна додавати до порошку. 

Спікання відбувається за рахунок дифузії речовини у твердому стані, тобто 

переносу речовини з границь зерен у сусідні пори. Таким чином ефективна 

відстань дифузії залежить від розміру зерен, а швидкість переносу речовини 

визначається самодифузією на границях зерен. Так само рушійна сила спікання, 

яка пропорційна радіусу кривизни пор, також залежить від розміру зерен. 

Таким чином показник усадки, пов’язаний із розміром зерен та коефіцієнтом 

дифузії речовини, що призводить до наступного виразу для швидкості 

зростання густини речовини при спіканні: 

 
ρ̇ = 

Af ( ρ ) 
exp 

Td4 

1) 

−E A 
 

RT 

 

Де A – коефіцієнт, що залежить від матеріалу, EA – енергія активації 

самодифузії  на  границях  зерен,   f (ρ ) –  функція  густини,  Т  –  температура  у 

градусах Кельвіна, d – розмір зерна [4]. Четвертий ступінь розмірів зерна 

зумовлений тим, що перенос речовини є результатом дифузії [3]. Також, як  

було вказано вище, майже завжди при спіканні середній розмір зерна 

збільшується, що призводить до сповільнення процесу. 

Не так давно були презентовані нові технології, які використовують 

електричне та електромагнітне поле у сукупності з температурою та часом  для 

) ( 
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того,   щоб   покращити   процес   спікання.   Ці   методи   разом      називаються 

«техніками спікання із допомогою полів» або field-assisted sintering 

techniques(FAST). Ці методи вже показали свою ефективність, але їх 

фундаментальна природа все ще залишається не в повній мірі зрозумілою. 

У статті Марко Колоні(Marco Cologna) було показано, що ефективне 

використання FAST може призвести до значного зниження температури та часу 

спікання [4]. 

Ця робота направлена на більш детальне дослідження впливу електричного 

поля різної сили на кінетику спікання керамічних матеріалів. 

 
Мета роботи – дослідження впливу електричного струму на кінетику 

ущільнення оксиду цирконію та карбіду кремнію. 
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1. Огляд літератури 

1.1 Можливості та властивості нанокерамічних матеріалів 

Нанокераміка – керамічний наноструктурний компактний матеріал на 

основі оксидів, кабрідів, боридів, нітридів та інших неорганічних з’єднань, що 

складається з кристалітів(зерен) розмірами до 100 нм. 

Технологія створення керамічних матеріалів базується на використанні 

вихідних порошкових матеріалів, їх диспергуванні, компактуванні та 

подальшому спіканні, у процесі якого формується структура матеріалу. Задані 

фізичні властивості та експлуатаційні характеристики досягаються точним 

контролем всього методу виготовлення керамічного матеріалу. 

Властивості, характерні для високоміцної тугоплавкої кераміки: висока 

твердість та опір розповсюдженню тріщіни, висока густина, міцність 

міжзеренних та міжфазних границь, висока дисперсність та рівномірний 

розподіл структурних складових, мінімальна кількість і розмір дефектів, 

відсутність легкоплавких домішок. 

У наш час, прогрес у технології кераміки визначався такими факторами, як 

використання високодисперсних вихідних компонентів, висока якістю 

змішування та механомеханічної активації порошку, оптимізація умов 

компактування та режиму спікання, що забезпечує високу та рівномірну  

густину матеріалу, низьку поруватість. 
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1.2 Спікання активоване електричним струмом та спікання спалахом 

Спікання – це  добре  відома технологія, яка  використовується для 

консолідації порошків шляхом витримки вихідних компонентів при високих 

температурах. Спікання включає масовий транспорт, який може відбуватися 

через тверду, рідку або газоподібну фази. Спікання, особливо в промислових 

масштабах, зазвичай виконується за допомогою обробки без тиску в печах і 

зазвичай може зайняти кілька годин. Для подальшої оптимізації властивостей 

спечених матеріалів було розроблено кілька методів обробки, які відповідають 

вимогам до  матеріалів   з новими властивостями/функціональними 

можливостями. До них відносяться техніки спікання під тиском, такі як гаряче 

пресування(ГП) і гаряче ізостатичне пресування. Температура і тиск є 

традиційними засобами для удосконалення мікроструктур ущільненої кераміки. 

Починаючи з 60-х років, для посилення ущільнення використовувалися методи 

спікання активованого електричним струмом (ECAS - electric current 

assisted/activated sintering). Електричні струми або електромагнітні поля можуть 

посилити/сприяти процесу ущільнення. Більш відомі методи ECAS можна 

розділити на дві родини: Надшвидке ECAS (<0,1 с) і ECAS (>0,1 с), залежно від 

тривалості електричного розряду. Більшість методів мають час розряду більше 

0,1 с, і це пояснює, чому їх зазвичай називають ECAS. Поріг 0,1 с пов'язаний із 

використанням конденсаторних розрядників замість джерел живлення, таких як 

трансформатори, інвертори та випрямлячі. Надшвидкі методи ECAS, які, як 

правило, засновані на ємнісному розряді  безпосередньо через  зразок, все     ще 

знаходяться в стадії розробки, і доступно лише декілька комерційних машин. 

З іншого боку, ECAS включає добре відому техніку іскрового плазмового 

спікання(ІПС або SPS) (використовує джоулів нагрів струмопровідних 

матриць). З 90-х років ІПС швидко розвивався, і він поступово замінює техніку 

ГП. Успіх ІПС пояснюється його здатністю виготовляти наноструктурні та 

метастабільні об’ємні матеріали. У цьому відношенні, безсумнівно, ключовим 

фактором   є   велика   швидкість   нагрівання   (зазвичай   сотні   °C/хв.). Також 
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швидкість процесу дозволила розширити склад матеріалів і досліджувати різні 

параметри обробки. Спікання спалахом (Flash Sintering), яке включає пряме 

джоулеве нагрівання зразків (час розряду від 0,1 до 60 с), відноситься до 

методів ECAS і знаходиться між надшвидким та звичайним ECAS. 

Оптимальні умови для спікання спалахом ще недостатньо встановлені в тій 

мірі, де може існувати «стандартна» конфігурація апаратури. Різні дослідницькі 

групи проводили дослідження миттєвого спікання з використанням різних 

методів нагрівання зразків та застосування електричної напруги; моніторингу 

стану електричного поля та усадки під час випробувань; різної геометрії зразків 

та методів кріплення електродів. Установка у цих дослідах зазвичай  саморобна 

[13] або модифікована з комерційно доступних, таких як машини для ІПС [14]. 

У своїй основній формі апарат для спікання спалахом складається з 

високотемпературної печі та джерела живлення, приєднаного певним чином до 

зразка. Для визначення напруги, струму та усадки зразка під час термічної 

обробки потрібне додаткове обладнання для моніторингу. З літератури на 

сьогоднішній день було визначено три основні типи апаратів для спікання 

спалахом. 

У першому підході використовується вертикальна трубчаста піч із зразком у 

формі кості, підвішеним горизонтально до платинових дротів, які також 

служать електродами. Вони протягуються через верхню частину печі та 

підключаються до джерела живлення. Пристрої контролю струму та напруги 

включені в ланцюг живлення. В основі трубчастої печі камера з відповідними 

фільтрами може бути спрямована вгору по трубі, щоб безпосередньо 

зафіксувати усадку зразка під час миттєвого спікання. 

У другому підході використовується адаптований дилатометр або подібні 

саморобні пристрої. У цьому випадку для утримання зразка на місці потрібен 

певний ступінь навантаження, хоча, як правило, у цих установках прикладена 

одноосьова сила зберігається дуже низькою. Зразок у формі гранули поміщають 
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Рисунок 1: Конфігурації приладів для спікання спалахом (А) Вертикальна піч із зразком у формі 

кістки (Б) Адаптований дилатометр (В) Адаптований апарат для ІПС 
 

між двома електродами, як правило, виготовленими з платини і 

підтримуються глиноземними штовхачами. Він встановлюється в печі в камері 

дилатометра. Джерело живлення кріпиться до електродів за допомогою 

приєднаних проводів. У цьому випадку зазвичай не намагаються отримати 

візуальні дані усадки зразка; натомість усадка контролюється за допомогою 

датчиків. 

Третій підхід за конструкцією найбільш схожий на апарат іскрового 

плазмового спікання або гарячого пресування. Цей підхід застосовувався як при 

ІПС, де використовується комерційний апарат для іскрового плазмового 

спікання без звичайної графітової форми та з високими швидкостями нагріву, і 

в саморобному підході з використанням індукційної печі. Одноосьовий тиск 

можна застосовувати на мінімальному або вищому рівні для підтримки 

контакту. У цій установці керамічний порошок завантажується в матрицю з 

ізолятором, а електроди є верхнім і нижнім графітовими плунжерами. Вони 

підключаються безпосередньо до джерела живлення. У цьому випадку миттєве 

спікання неможливо візуалізувати під час процесу, і виявлення миттєвого 

спікання залежить або від спостереження стрибка напруги, або від виявлення 

зміни переміщення матриці. 
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Однією з найбільших проблем спікання спалахом є точне вимірювання 

температури зразка, і це, ймовірно, пояснює часом значні відмінності між 

умовами спікання спалахом, описаними різними дослідницькими групами. Для 

вимірювання температур, локалізованих поблизу зразка, докладаються розумні 

зусилля, але це залежить від конструкції приладу, а температура змінюється 

навіть на невеликих відстанях від поверхні зразка. Використання оптичних 

пірометрів може бути гарним варіантом, але вони не підходять для 

використання з усіма конфігураціями обладнання. У будь-якому випадку, 

температура в центрі зразка може значно відрізнятися від температури на 

поверхні, не кажучи вже про зміни, які очікуються на локальному рівні через 

зміни енергії на межі зерен. З огляду на це, в роботі будуть в першу чергу 

обговорюватися умови з точки зору температури печі, при якій розпочалося 

спікання спалахом. 
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1.3 Спікання спалахом 

Більш повну характеристику явища спікання спалахом було отримано 

шляхом експериментів, проведених при ізотермічних температурах печі. Вони 

виявили набагато більшу складність явища. Наразі виділяють 3 стадії процесу 

спікання [8]. Стадія №1 - час підготовки, який варіюється від декількох секунд 

до декількох годин, коли поступово збільшується елктропровідність зразка під 

дією температури, що передається від печі та електричного поля, що 

докладається до зразка. Стадія №2 - різке зростання електропровідності зразку; 

протікання струму через зразок; підвищення температури зразка порівняно з 

температурою печі, завдяки Джоулівському нагріванню [1, 9]; швидка усадка 

зразка до, приблизно, 95% теоретичної густини [4]. Стадія №3 - після 

завершення усадки, зразок може залишатись нескінченно довго за постійної 

сили струму, що протікає через зразок. Це теж ненормальний стан. Це 

збуджений   стан  спалаху,   коли   провідність  зразка   залишається   високою і 

«самовизначається» матеріалом [8]. Напруга, що розвивається на зразку, 

досягає постійного значення. Температура зразка в цьому стані також 

залишається постійною. Це досить добре пояснюється шляхом прирівнювання 

втрат від випромінювання чорного тіла до електричної енергії, що витрачається 

в межах зразка; насправді модель, заснована на цих розрахунках, була досить 

ефективною для прогнозування температури зразка [8]. 

Повідомляють, що під час Стадії №3 спостерігається електролюмінісценція 

зразка, зумовлена рекомбінацією пар “електрон-дірка” всередені зразка. Це 

підтверждується спектральним аналізом випромінення від зразка [10]. Також 

спостерігається формування нерівноважних фаз у зразках [9]. 

У даній роботі увага приділялася всьому процесу спікання та вимірюванню 

макропараметрів зразка протягом всього процесу. 



14  

1.4 Матеріали, що спікають спалахом 

Хоча ранні дослідження спікання спалахом були зосереджені майже 

виключно на діоксиді цирконію, зараз таке спікання було продемонстровано в 

ряді керамічних матеріалів, включаючи структурну кераміку, 

сегнетоелектричні матеріали, матеріали для використання в твердооксидних 

паливних елементах і композити. Вивчення матеріалів з різною іонною та 

електронною провідністю, зокрема, проливає нове уявлення про механізми 

спікання в керамічних матеріалах. 

1.4.1 Оксид цирконію 

Оксид цирконію є найбільш досліджуваним матеріалом у цій темі. З нього 

почалось дослідження спікання спалахом у статті Марко Колоні, та саме за 

допомогою оксиду цирконію вперше показали цей ефект [4]. 

У подальших дослідженнях для оксиду цирконію були використані 

постійний [7, 11] та змінний [11] струми. Були отримані дифрактограмми 

зразків під час спікання [8], вимірювався спектр випромінення зразка [8, 10]. 

1.4.2 Карбід кремнію 

На сьогоднішній день декілька дослідницьких груп повідомляли про 

спікання спалахом карбіду кремнію, використовуючи різні конфігурації 

експериментальних установок, але завжди на зразках у формі гранул. Сапата- 

Солвас та ін. першим прозвітували про спікання спалахом в SiC, отримали 

гранулоподібні зразки SiC [12]. 

При використанні спікання спалахом для карбіду кремнію також 

повідомляють про спонтанне фазове перетворення і розпад SiC на окремий Si  

та C, що призводить до протікання струму через канал з чистого C в центрі 

зразка. Це також підтвердив пан Олевський Е. А. 

У даній роботі вдалося уникнути цього ефекту за допомогою зменшення 

електричного поля та температури, що призводить до ефекту, але збільшення 

часу витримки зразка на Стадії №1. 
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1.5 Характеристики ZrO2  та його спікання 

В умовах рівноваги при кімнатній температурі та тиску оксид цирконію 

має моноклінну кристалічну структуру, однак додавання невеликої 

кількості добавок, таких як оксид ітрію, стабілізує високотемпературні 

поліморфи речовини. 3 мол.% , доданого до оксиду цирконію, дасть 

тетрагонально стабілізовану структуру при кімнатній температурі, тоді   як 

8 мол.% оксиду ітрію стабілізує кубічну форму полікристалу. Такі 

композиції доступні попередньо змішаними з нанорозмірними розмірами 

зерен від комерційних постачальників, таких як Tosoh (Японія). З 

підвищеною міцністю порівняно з оксидом цирконію, 3Y-TZP знаходить 

застосування в стоматології, як імплантати, та для створення розмельного 

обладнання. 8YSZ - це загальновживаний матеріал, як електроліт для 

твердих оксидних паливних елементів. 

Початкові експерименти, де проводилося спікання 3Y-TZP 

використовували постійно зростаючу швидкість нагрівання, так що 

початкова температура печі визначалася кореляцією зі швидкістю усадки 

або стрибком напруги [4]. Однак спікання спалахом може відбуватися в 

ізотермічних умовах, хоча часто і після проходження часу інкубації. 

Детально розглянута вперше Френсісом та Раджем [6], ця знахідка 

продемонструвала важливість максимального струму для визначення 

властивостей спікання спалахом. В цих експериментах джерело живлення 

вмикалося лише після того, як було визначено, що зразок в рівноважій 

температурі з температурою печі. Струм 60  мА / мм
2  при електричному  

полі 100 В / см при 900 ℃ призводить до спікання через 15 секунд. Для 

нижчих електричних полів це час інкубації значно зростає до 2500 с при 

температурі витримки 700 ℃ , електричному полі 125 В / см . Ступінь 

ущільнення варіювалася у зразках, при цьому найбільш щільні зразки 

досягалися при більшому струмі. Ці висновки мають важливе значення для 

розробки  експериментів,  тому  що  ці  факти  не  завжди  враховуються   в 
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подальших дослідженнях, де часто здійснюється вимикання джерела 

живлення через відносно короткий проміжок часу, якщо спікання не 

відбулося. Вони також припускають, що на кінцеву щільність зразка 

впливають всі разом електричне поле (впливає напруга та розмір зразка), 

щільність струму (впливає струм і розмір зразка), температура печі. 

Додавання навантаження до процесу спікання спалахом зазвичай 

описується, як модифікація процесу синтезу, за якої зразок знаходиться під 

тиском. Цей процес, як описано Френсісом і Раджем в 2012 [7], включає 

сферичний зразок з електродами, розміщеними проти боків сфери та 

навантаження до 12 МПа. Було показано, що навантаження зменшує 

початкову температуру для спікання спалахом, при цьому зразок, який 

спікається при 915 ℃ при 1,5 МПа проходить спікання при 850 ℃ при  

12MPa за тих самих умов електричного поля. Це може бути використане 

для майбутніх розробок процесів спікання спалахом, які є, можливо, більш 

застосовними в промисловому контексті. 
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2. Методика вимірювань та приготування зразків 

2.1 Опис експериментальної установки 

Як вихіний матеріал у експерименті використовується порошкові діоксид 

цирконію( ZrO2 ) та карбід кремнію( SiC ). Порошок змішується з 

двохвідсотковим(2%) розчином каучуку, а потім спресовується за кімнатної 

температури під тиском 90-100 МПа у циліндри діаметром 10 мм та висотою 

10-15 мм. Циліндри закладаються у графітову матрицю та відділяються від неї 

шаром дієлектрика, що представлений нітридом бора( BN ). 

 

Рисунок 2: Схема та фотографія обладнання для гарячого пресування (1) – 

нагріваюча напруга, (2) – зразок, (3) – водяне охолодження, (4) – графітова 

матриця, (5) – ізолюючий шар з нітриду бору, Р – напрям прикладення тиску 
 

 

Для перевірки ізолюючих властивостей нітриду бора за високих температур 

був проведений експеримент. Зразок нітриду бора з прикладеною до нього 

різницею потенціалів у 20 В нагрівався до 2000
° 

С За його результатами 

електричний струм з силою 0,1 А починається за температури близько 1600
° 

С . 

Він зростає до 0,6 А зі збільшенням температури до  2000
° 

С .  Таким  чином 

нітрид бору вважається достатнім діелектриком для умов експерименту. 
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Зразки виготовляються за допомогою установки, представленої на Рис. 2.  

Ця установка має 2 роздільних електричних кола. Струм(до 2000 А) у колі 

нагрівника проходить через графітову матрицю нагріваючи її. Максимум 

температури, що досягається в нагріваючому колі становить приблизно 2500
° 
С . 

Коло зі зразком складається зі зразка, графітових та сталевих пуансонів, мідних 

дротів, що під’єднуються до трансформатору, амперметру та вольтметру. До 

зразка можна прикладати окрему напругу до 200 В із максимальною можливою 

силою струму в 250 А. Коло зі зразком відділене від кола нагрівника шаром 

нітриду бора для ізоляції електричних кіл одне від одного. 

Трансформатор у колі зі зразком обмежує силу струму у колі, що дозволяє 

уникнути перегріву зразка та його розплаву(як це сталося зі зразком №3) під 

час Стадії №2 спікання [8]. Обмеження може бути задане в межах від 5 до 180  

А 

Через швидкість процесу ущільнення, для більш точного зчитування 

показників використовується запис процесу на камеру. 

Після спікання, зразки полірують до блиску зі зменшенням зернистості від 9 

до 1 мкм. Це необхідно для більш точного визначення механічних 

характеристик зразка. 
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S 

( ) 

2.2 Вимірювання густини зразка 

Густина зразка визначається за допомогою гідростатичного зважування. 

Гідростатичне зважування , метод виміру густини рідин і твердих тіл, 

заснований на законі Архімеда. Густину твердого тіла визначають його 

двократним зважуванням — спочатку в повітрі, а потім в рідині, густина якої 

відома (зазвичай у дистильованій воді). 

2) 

ρ = 
ρL 

 

1− 
m2 

m1 
 

де ρS ,ρL – густина зразка і рідини відповідно, m1 ,m2 – маса зразка до(1) та 

після(2) занурення у воду. 

Також, на отриманих зразках можна проводити виміри інших механічних 

властивостей, таких як твердість та тріщінностійкість. 

Вимірювання маси зразків з високою точністю проводяться за допомогою 

високоточних вагів AS 220/C. 

 
 

Рисунок 3: Radwag AS 220/C 
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Аналітичні ваги серії AS служать для визначення маси в лабораторному 

середовищі. Вони призначені для застосування, як неавтоматичний, лише 

зважувальний прилад, тобто матеріал для зважування потрібно вручну і 

обережно покласти в центр вагової каструлі. Результат зважування повинен 

бути зчитаний лише після отримання стабільного значення. 

Не можна використовувати ваги, як динамічний інструмент зважування. 

Навіть якщо маленька кількість зваженого матеріалу додається або видаляється 

із зважувальної касети приладу, показання слід зчитувати лише після 

стабілізації результату вимірювання. Не можна класти магнітні матеріали на 

ваги, оскільки це може призвести до пошкодження вимірювальної системи 

приладу. Необхідно уникати ударів та перевантаження приладу, тобто не 

намагатися зважувати щось, що перевищує встановлений максимальний 

діапазон вимірювання, мінус будь-яка можлива вага тари,  що  

використовується. Неприпустимо використовувати ваги для вимірювання маси 

вибухонебезпечних речовин. Баланс приладу не був скоригований для роботи у 

вибухонебезпечних зонах. 

Метрологічні характеристики вагів вимагають періодичної перевірки, що 

здійснюється їх оператором. Частота огляду визначається навколишніми 

умовами, в яких використовується прилад, типом виконуваних процесів. Для 

вимірів маси зразків калібрування виконується після кожних п’яти(5) вимірів. 
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3. Експериментальні результати та їх обговорення 
 

3.1 Еспериментальні результати 

 
На даний момент спечені чотири зразки ZrO 2 та два зразки SiC . Після ряду 

експериментів, під час яких не вдалось зафіксувати точні дані процесу спікання 

спалахом, було прийняте рішення про відеозйомку всього процесу. Це дало 

змогу відслідковувати динаміку швидкого процесу спікання посекундно. 

Зразок №1 

 

Зразок №1 спікався за температури  близько  1500
° 

С  з  прикладеною 

різницею потенціалів 20 В. 
 

  
 

Рисунок 5: Зразок №1 зовнішній 

вигляд 
Рисунок 4: Зразок №1 зовнішній 

вигляд, ближче 
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Рисунок 9: Зразок №3 зовнішній 

вигляд, ,ближче 

Зразок №2 

 

Зразок  №2  спікався  за  температури близько  1350℃ без прикладання до 

нього різниці потенціалів. Цей зразок можна використовувати, як контрольний. 
 

 
Рисунок 6: Зразок №2 зовнішній 

вигляд 
Рисунок 7: Зразок №2 зовнішній вигляд, 

ближче 
 

 

Зразок №3 

 

Зразок №3 спікався за температури близько 1350℃ , з  прикладеною  до 

нього різницею потенціалів 30 В. Максимальний струм, що протікав через 

зразок становить 3 А. Однак, з деяких причин виникло замикання зразка та 

корпусу матриці. Через це, частина зразка витікла, зайнявши місце шару з 

нітриду бора. 

Рисунок 8: Зразок №3 зовнішній 

вигляд 
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Після цього випадку було прийняте рішення про вдосконалення установки 

та використання обмежувача сили струму, що протікає через зразок. 

Зразок №4 

 

Зразок №4 — це перший зразок, де спікання спалахом вдалося повною 

мірою. Температура  1350℃  Досягнене ущільнення 90%. 
 

 

Рисунок 10: Зразок №4 зовнішній 

вигляд 

Рисунок 11: Зразок №4 

зовнішній вигляд, ближче 

 

 
 

Після не досить вдалої спроби відслідкувати процес спікання спалахом за 

допомогою прямого зняття показань з вимірювальних приладів, було прийняте 

рішення знімати весь процес та всі прилади на камеру. 

Зразок №5 

 

При спіканні процес спікання спалахом не відбувся. Після детального 

розгляду причин та поступової розбірки матриці, було з’ясовано, що порошок 

нітрида бора потрапив на контакти, що вели до графітових пуансонів, через які 

тече струм у колі зразка. При спіканні була досягнута густина 61% від 

теоретичної. 
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Рисунок 12: Зразок №5 зовнішній вигляд Рисунок 13: Зразок №5 зовнішній вигляд, 

ближче 
 

Зразок №6 

 

Процес  спікання  зразка  був  успішним,  всі  показання  були зафільмовані. 

Досягнута густина 81% від теоретичної. 
 

 

 

Рисунок 14: Зразок №6 зовнішній вигляд Рисунок 15: Зразок №6 зовнішній вигляд, 
ближче 

 
 

 
 



25  

3.2 Модель теоретичних розрахунків 

Найбільш цікавою для промислового використання є Стадія №2, яка 

призводить до значного прискорення ущільнення, підвищуючи густину та 

механічні властивості зразка. Із відомих фактів можна припустити, що під час 

цієї стадії відбувається наступне. 

 Завершення Стадії №1 - провідність зразка досягає необхідного 

порогового значення, за якого через зразок починає текти електричний струм. 

 Струм всередині зразка викликає виділення джоулевського тепла, тому 

що електричний опір зразка не дорівнює нулю. 

 Матеріали, що піддаються спіканню спалахом є напівпровідниками, 

тобто додаткове тепло призводить до формування ще більшої кількості 

електронно-діркових пар, це призводить до подальшого зростання 

електропровідності. 

 Це, в свою чергу призводить до збільшення струму та збільшення 

джоулевського тепла. 

 Процес є лавиноподібним та автопідтримується, про що свідчать дані 

Стадії №3. Спостерігається більша інтенсивність ущільнення під час Стадії №2, 

чим саме це викликано досі невідомо. 

 Процес стабілізується, коли утворення нових пар електрон- 

дірка(збільшення провідності) балансується рекомбінацією цих пар, а кількість 

теплоти, що надається зразку балансується тепловим випроміненням та 

втратами енергії в навколишнє середовище. Спікання переходить до Стадії  №3 

- стабільної. 

Моделювання показує, що використання моделі нагрівання зразка лише від 

Джоулівського тепла є достатньо точною [15], тому будемо використовувати 

її.Для розрахунку Джоулевського тепла, можна зробити наближення, що вся 

енергія електричного струму через зразок іде на нагрівання. Тобто 

3) 

dQ=I (t )
2 

R (t )dt 
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( ) T 

Електричний опір зразка у кожен момент часу(джерело струму підтримує 

різницю потенціалів постійною, близько 55В) 

4) 

R (t )=
  U 

I (t ) 
 
 

Формула приймає вигляд 
 

5) 

dQ=UI (t )dt 
 

Тобто за одну секунду зразок отримує 

 

Q=UI 

Q=I2 R 6) 

 
 

теплоти. Питомий електричний опір зразка може бути описаний формулою 
 

 
ρ=ρ

0 

 

exp 

 
∆W 

2 kT 

 
=ρ

0 

 

exp 

7) 

(
ℵ

) 
 

де ρ0 , ℵ - параметри, що залежать від матеріалу. 

Тобто опір зразка 

8) 

R= 
ρl 
S 

 

 

Варто розуміти, що заявлена різниця потенціалів може змінюватись, коли 

струм стає максимальним. Тому доцільно розраховувати кількість теплоти 

виходячи з точно виміряної сили струму та опору матеріалу. Також була 

проведена оцінка падіння напруги на графітових пуансонах біля зразка. Воно 

становить близько 0,4-0,6 В, що не вносить значних змін у вхідні дані. Питомий 

електричний опір графіта відомий, лінійні розміри також. 
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m 

2 4 4 

У той час втрати тепла зразком за одну секунду розрахуємо, як 

випромінення АЧТ. За законом Стефана-Больцмана. Потрібно враховувати, що 

температура матриці теж достатньо висока. 

9) 

Q=σ S (T 
4
−T 

4 
) 

 

Тобто за секунду кількість теплоти зразка змінюється на 
 

10) 

Qeff =I  R−σ S (T −Tm ) 
 

де U - різниця потенціалів зразка, I - сила току, що тече через зразок,  -     

постійна Стефана-Больцмана, S - площа поверхні зразка, T - температура зразка, 

 - температура матриці. 

Це кількість теплоти, яка іде на зміну температури зразка 
 

11) 
Q=cϑ∆T 

 
 

Потрібно також приділяти увагу зміні молярної теплоємності з 

температурою 

 
c=A+BT+CT 

2 
+DT 

3 
+ET 

−2 

де A, B, C, D, E - параметри, що зележать від матеріалу та фази. 

Тоді температура зразка кожної секунди 

12) 

 
Qeff 

T=  
cϑ 

+T 

 

 

 

1 sago 

13) 

 

 

де с - молярна теплоємність матеріалу, ϑ - кількість речовини, T1 sago - 

температура зразка секунду тому(у попрередній ітерації). Тоді  кількість 

теплоти, яку отримує зразок протягом всього процесу являє собою сумму 
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14) 
t 

Q
summ

=∑ (Qeff )i 
i=0 
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3.3 Обговорення результатів 

3.3.1 Оксид цирконія 

Дані ущільнення, що вдалося зібрати зі зразків №2 та №4. 
 

 
 

Рисунок 1: Графікі залежності висоти та швидкості усадки зразків №2, №4 від часу 

реакції 
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На графіках вище явно видно різницю між звичайним спіканням та 

спіканням спалахом. Дуже явно відмінності проявляються на Стадії №2. На 

жаль різниця між Стадіями №1 та №3 не помітна. 

Явно видно кореляцію сили струму, що протікає через зразок з його 

висотою та швидкістю усадки. 

3.3.2 Карбід кремнію 

Раніше при спіканні спалахом карбіду кремнію спостерігався розпад SiC на 

кремній та вуглець та виникнення графітового каналу в центральній частині 

зразка. Це заважало процесу спікання спалахом. 

 
 

Рисунок 16 Дані електронної мікроскопії та елементного аналізу для зразка SiC з 

графітовим каналом в центральній частині 
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Завдяки обмеженню максимального струму вдалося уникнути формування 

такого каналу, це видно на Рисунках 14, 15. 

Постійні, що використовувались у розрахунках. 
 

Таблиця 1: Параметри матеріалу зразка №6, де m – маса, M – молярна маса, V – об’єм,  

S – площа поверхні, ρ0 –  питомий електричний опір за нескінченно високої температури, 

 

ρ0 M, кг/моль m, кг 

1.59E-03 4.00E-02 1.55E-03 

S, м^2 V, м^3  

4.00E-04 6.07E-07 

 

Дані, отримані при спіканні зразка SiC, масою 1,55 г представлені в таблиці. 

 
 

Таблиця 2: Експериментальні дані зразка №6, де t – час, T – температура матриці, Δh – 

зміна висоти зразка, I зразка – струм, що протікає через зразок, Q зразка – кількість 

теплоти, що виділяється на зразку за одиницю часу, T зразка – розрахована температура 

зразка, Q суммарна - кількість теплоти, що виділяється на зразку за весь час реакції 
 

 

 
t, с 

 

 
T, град С 

 

 
Δh, 10^(-2) мм 

 

 
I зразка, А 

 

 
Q зразка, Дж 

 

 
T зразка, град С 

 

 
Q суммарна, Дж 

0 1132 0 2.667 146.354 1132 146.354 

1 1132 0 1.333 73.261 1220 195.407 

2 1132 0 1.333 73.263 1249 235.419 

3 1132 0 2.667 146.389 1273 340.811 

4 1132 0 4.000 219.405 1335 497.091 

5 1132 0 4.000 219.442 1427 615.755 

6 1132 0 4.000 219.467 1496 701.744 

7 1132 0 5.333 292.413 1546 834.612 

8 1132 0 12.000 655.538 1622 1286.069 

9 1211 1 22.667 119.820 1882 1027.557 

10 1211 1 22.667 114.198 1735 882.912 

11 1211 1 22.667 117.153 1653 798.124 

12 1211 1 21.333 105.463 1604 731.935 

13 1211 1 22.667 120.275 1566 702.697 

14 1211 1 22.667 121.283 1550 683.843 

15 1211 1 22.667 121.745 1539 671.370 
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16 1211 1 22.667 122.049 1532 663.061 

17 1211 1 21.333 108.293 1527 643.543 

18 1211 1 21.333 108.415 1515 630.052 

19 1211 1 21.333 108.703 1508 620.870 

20 1211 1 21.333 108.905 1502 614.598 

21 1211 1 21.333 109.043 1499 610.301 

22 1211 2 21.333 109.139 1496 607.352 

23 1211 2 21.333 109.204 1494 605.325 

24 1211 2 21.333 109.250 1493 603.930 

25 1211 2 21.333 109.281 1492 602.970 

26 1211 2 21.333 109.302 1492 602.309 

27 1211 2 21.333 109.317 1492 601.854 

 

Оціночні розрахунки проводилися за методикою, що описана вище. 

Графік залежності сумарною кількості теплоти, що виділяється зразком за 

весь час реакції від часу реакції приймає вигляд 

 

 

Рисунок 2: Залежність сумарної кількості теплоти отриманої зразком №6 за весь 

час реакції від часу реакції 

 
А графік залежності температури зразка від часу реакції 
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Рисунок 3: Залежність температури зразка №6 від часу реакції 

Отримані розрахункові дані збігаються з даними про стадії спікання 

спалахом [8, 10]. Після декількох секунд Стадії №2, процес перейшов до 

рівноважної Стадії №3. 

У цьому зразку більша частина процесу ущільнення пройшла під час  Стадії 

№1 - витримки зразка за високої температури та тиску. Але якщо розглядати 

процес спікання спалахом більш комплексно, то ми побачили характерні для 

нього особливості. Електричний опір зразка різко зменшився, а температура 

збільшилася, пройшла незначна усадка, а після процес стабілізувався, нагрів від 

протікання струму був сбалансований втратами енергії в матрицю. 
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Незважаючи на те, що усадка була незначною, можна побачити значні 

відмінності у динаміці спікання спалахом від звичайного спікання. 

Рисунок 17: Графікі залежності висоти та швидкості ущільнення зразків №5, №6 від часу 

реакції 
 

З графіка залежності висоти зразків від часу видно, що для контрольного 

зразка переважає термічне розширення, але у зразку до якого прикладена 

різниця потенціалів усадка не тільки його повністю компенсує, але й 

перевищує. 

На графіках можна побачити, що незважаючи на незначну усадку, при 

порівнянні з процесом спікання без електричного струму бачимо значне 

підвищення швидкості спікання, що корелює з величиною електричного 

струму, що проходить через зразок. 
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Під час обговорення процессу спікання спалахом висувалась теорія, що 

насправді за швидке ущільнення матеріалу відповідає не низка аномальних 

ефектів всередині матеріалу [8, 9, 10], а лише швидке нагрівання матеріалу. Під 

час усадки атоми на гранях зерен шихти мають менше зв’язків із сусідами, 

тобто відриваються першими та заповнюють кривизну поверхні зерна, 

займаючи позицію з меншою енергією. При невеликій швидкості нагрівання це 

відбувається поступово, але за високої швидкості нагріву відривається набагато 

більше атомів, та не всі встигають зайняти більш вигідні енергетично позиції. 

Внаслідок цього більші зерна “ковзають” всередині фази, схожої на розплав. Це 

призводить до швидкої садки. Швидкість усадки дійсно значно збільшується 

при зростанні електричного струму, що протікає через зразок, тобто підвищенні 

його температури. 

Але маємо зауважити, з наявних даних можна побачити, що прикладання 

напруги до зразка значно змінює динаміку спікання. Там, де при звичайному 

спікання переважало термічне розширення зразка, при спіканні спалахом 

спостерігається усадка. Беручи до уваги це, а також низку додаткових 

аномальних ефектів, що описані в літературі [8, 9, 10], можемо припустити, що 

швидкість нагрівання дійсно впливає на динаміку усадки під час спікання 

спалахом, але сам процес потребує подальшого вивчення, а його природа 

пов’язана саме з протіканням електричного струму через зразок. 
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Висновки 

1. Пропускання крізь зразок електричного струму під час спікання 

керамічної шихти призводить до значної інтенсифікації ущільнення 

оксиду цирконію, дозволяючи одержати майже безпоруватий матеріал при 

температурі  1350℃  протягом 10 секунд. 

2. Встановлення обмеження сили струму в колі зразка на рівні 20 А під час 

спікання спалахом карбіду кремнію дозволило усунути розпад SiC на 

кремній та вуглець, що призводив до виникнення графітового каналу в 

центральній частині зразка. 

3. Густина карбіду кремнію, спеченого із пропусканням електричного струму 

значно вища ніж у контрольного зразка, який було виготовлено шляхом 

звичайного гарячого пресування за тієї ж температури. Не зважаючи на те, 

що в зразках карбіду кремнію не вдалося досягнути значної густини, 

істотні відмінності у кінетиці ущільнення при прикладенні до зразка 

різниці потенціалів дозволяють припустити, що аномально швидка усадка, 

що спостерігається протягом спікання спалахом є результатом ефектів, 

пов’язаних із наявністю в зразку електричного поля. 
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