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Хочу висловити щирі слова подяки своєму науковому керівнику Попову 

Олексію Юрієвичу за допомогу у проведенні дослідження на кафедрі 

фізики металів досить перспективної роботи в області керамічних 

матеріалів. За підтримку і супровід у написанні роботи, а також за ці 

десятки годин які він витратив для розвитку, і взагалі можливості 

спостерігати фізичні ефекти які зосередженні на розвиток науки і 

промисловості в Україні. Так в умовах всесвітної пандемії COVID-19 яка 

припала на безпосереднє написання цієї роботи, а також можливостями 

кафедри, я вважаю, що магістерська робота і дослідження які приведені 

в роботі заслуговують мою повагу і вдячність до наукового керівника. 

 

Анотація 

Кириченко Д.О. Вплив електричного струму на кінетику ущільнення 

керамічних матеріалів. 

Кваліфікаційна робота магістра спеціальності 104 фізика та астрономія 

освітньої програми Фізика наноструктур в металах та кераміках – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, фізичний факультет, 

кафедра фізики металів, - Київ – 2020. 

Науковий керівник: д. ф.-м. н., доц. Попов О.Ю., доц. каф. Фізики металів. 

 

Використовуючи методи флеш-синтезу (Field Assisted Sintering Techniques) 

в роботі були виготовлені та досліджені зразки карбіду кремнію  SiC та 

оксиду цирконію ZrO2. Основною метою роботи було дослідження впливу 

електричного струму, що проходить через порошок тугоплавкої сполуки на 

процес ущільнення. Протягом роботи була модифікована установка для 

гарячого пресування та проведено ряд експериментів, які показали, що пряме 

пропускання крізь шихту електричного струму в процесі синтезу керамічного 

матеріалу істотно підвищує швидкість консолідації порошкового тіла та є 

перспективним щодо зниження собівартості виготовлення високоякісної 

кераміки. 

Ключові слова: кераміка, спікання, гаряче пресування, флеш-синтез  

SUMMARY 

Kyrychenko D. O. Influence of electric current on the kinetics of compaction of 

ceramic materials. 



3 
 

Masters qualification work in the specialty 104 Physics and astronomy, educational 

program Physics of nanostructures in metal and ceramics – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Faculty of Physics, Department of Physics of Metal – 

Kyiv – 2020. 

Research supervisor: Dr. of Physics and Mathematics, Prof. Popov O. Yu., prof. 

of Department of  Metal Physics. 

Field assisted sintering technique (FAST) has been used to produce and investigate 

the samples of silicon carbide (SiC) and zirconia (ZrO2). The main purpose of the 

presented work was to investigate the influence of the electric current via the 

refractory powder transmission on the powder consolidation. The hot pressing 

equipment has been modified for the controlled current transmission. The 

undertaken experiments confirmed that the in-situ electric current essentially 

intensifies the powder consolidation and can be used for qualified ceramics cost 

decreasing. 
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Вступ 

    Технологія кераміки, як і твердих сплавів, основана на використанні 

вихідних порошкових матеріалів, їх диспергуванні, компактуванні і спіканні, 

в процесі якого формується структура і заданий комплекс фізико-механічних 

властивостей та експлуатаційних характеристик. До структури кераміки 

пред’являють наступні вимоги: висока густина матеріалу, міцність 

міжфазних і міжзеренних границь, висока дисперсність і рівномірність 

розподілу структурних складових, мінімальний розмір дефектів, котрі 

можуть слугувати джерелом руйнування, відсутність легкоплавких 

складових, які понижують високотемпературну міцність, твердість і опір 

поширенню тріщин. 

    Реальні полікристалічні матеріали мають в собі велику кількість дефектів, 

які виникають на різних стадіях технологічного процесу. Вдосконалення 

технології створення керамічних виробів, що забезпечує зниженню розміру 

зерен і концентрації дефектів, є необхідною умовою подальшого росту якості 

властивостей керамічних матеріалів [1].  

    Звичайне виготовлення кераміки включає в себе довгий процес з 

використанням високої температури та тиску, щоб створити механічно міцну 

полікристалічну структуру. Високі температури, які необхідні для 

ущільнення матеріалу призводять до значного росту зерен, що, в свою чергу, 

обмежує фізичні характеристики матеріалів. Зменшення розміру зерен 

полікристалічного матеріалу в багатьох випадках призводить до значного 

збільшення міцності й твердості,  часто це нано- мікро- розмірні зерна 

порошку який піддається обробці і формуванню керамічного зразка. Хоча 

температура плавлення керамічних матеріалів вища ніж температура 

спікання,  значний час виготовлення матеріалів робить спікання дуже 

енергозатратним, тому альтернативні методи, в тому числі і гаряче 

пресування, спрямовані на зниження собівартості кераміки. Проте, вони 

істотно обмежують геометрію отриманих зразків.  

    Найбільш перспективними напрямками зниження собівартості одержання 

керамік є використання зовнішніх полів та струму, так звані іскро-плазмове 

спікання та спікання в режимі  «спалаху» (flash sintering). Це дає можливість 

контролю густини та розміру зерна за рахунок високої локалізації нагрівання 

і короткий час обробки, які в свою чергу мають переваги перед звичайним 

спіканням при створенні наноструктурних матеріалів.  В якості 

альтернативного методу створення кераміки у своїй роботі я буду 

використовувати флеш-синтез (Field Assisted Sintering Techniques), а саме 
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буду досліджувати вплив електричного струму на кінетику ущільнення 

матеріалу. Механізми цього впливу на сьогодні активно вивчаються, є 

предметом дискусій та активно досліджуються здебільшого за межами 

України. Представлена робота розпочинає дослідження особливостей флеш-

синтезу на кафедрі фізики металів. 
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Розділ 1. Літературний огляд 

1.1 Способи виготовлення керамічних матеріалів 

 

1.1.1 Спікання 

    Основним методом виготовлення кераміки є спікання, під час якого слід 

нагріти відповідний порошок до температури, що становить 60-90% від його 

температури плавлення та витримати протягом декількох годин для 

ущільнення шихти. Враховуючи надзвичайно високі точки плавлення 

ковалентних  сполук , температури спікання в більшості випадків набагато 

перевищують 2000⁰С, час ізотермічної витримки становить 1,5-2 год. Так 

наприклад у роботі буде досліджено карбід кремнію, у якого температура 

плавлення 2730℃ та діоксид цирконію  2715℃. Зрозуміло, що підтримання 

настільки високих температур протягом декількох годин потребує не тільки 

спеціального (і досить дорогого) обладнання, але й надзвичайно високих 

енергетичних витрат, що зумовлює високу собівартість керамічних виробів. 

 

1.1.2 Гаряче пресування 

    Одним з найбільш популярних методів отримання безпоруватих 

керамічних зразків є гаряче пресування. При гарячому пресуванні процеси 

ущільнення та спікання відбуваються із прикладанням зовнішнього тиску.  З 

технологічної точки зору спікання представляє собою процес отримання 

міцного, малопористого (або майже безпористого) тіла з вільно насипаної або 

попередньо спресованої порошкової маси при дії високих температур. 

Рушійною силою спікання є зменшення вільної поверхневої енергії 

порошкової системи в ході консолідації шихти. Прикладання зовнішнього 

тиску вводить додатковий фактор – зниження потенціальної енергії преса – 

як рушійну силу консолідації. В якості основних процесів консолідації 

можна назвати об’ємну та поверхневу дифузію, випаровування – 

конденсація, рух дислокацій [1]. Проте гаряче пресування є недешевим 

процесом, причина цього є деградація матеріалів робочої зони, зокрема це 

графітова матриця та пуансони які окислюються під дією високих 

температур.  

    У випадку порошків непластичних матеріалів температура гарячого 

пресування повинна бути достатньою для активації процесів  масопереносу і 
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формування структури під дією прикладеного навантаження. При гарячому 

пресуванні суміщення процесів ущільнення  і спікання проводиться при 

температурі 60-90% Тпл  основного компонента порошкової шихти [2]. Для 

нагрівання вихідної порошкової шихти або порошкової формовки 

використовують, як правило, електричний струм (рис.1). 

    Найбільш поширеним матеріалом для виготовлення прес-форм є 

графіт, у тому числі і силіційований. 

    При порівняно низьких температурах пресування (900-1000 
0
С) 

використовують металеві прес-форми з жароміцних сплавів, наприклад 

на основі нікелю і молібдену. Можливе виготовлення прес-форм з 

деяких керамічних матеріалів. 

 

 

 

Рис.1 – Способи нагрівання порошку при ГП: пряме пропускання 

струму через порошок і прес-форму (І), через порошок (ІІ), через прес-

форму (ІІІ), імпульсним струмом високої напруги (IV); б – індукційне 

нагрівання порошку (І), прес-форми (ІІ), проміжного екрана (ІІІ) 

    Преси для здійснення ГП можуть бути: 

- механічними; 

- пневматичними; 

- гідравлічними. 
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    Гідравлічні преси для гарячого пресування отримали найбільше 

поширення внаслідок простоти конструкції. Такий прес може бути 

реалізований на основі практично будь-якого гідравлічного преса 

шляхом встановлення на його столі індуктора установки індукційного 

нагрівання. При необхідності пресування у вакуумі конструкція 

суттєво ускладнюється. 

    При здійсненні ГП важливу роль відіграє процес прикладання і 

зняття навантаження. Спочатку порошок нагрівають до деякої 

температури (переважно на рівні половини температури ізотермічної 

витримки), потім прикладають навантаження і продовжують 

нагрівання якомога швидше. У такому випадку забезпечується більш 

повне видалення газів, адсорбованих порошком, що сприяє його 

ущільненню. Знімають прикладене навантаження після достатньо 

повного охолодження спресованого виробу з метою зменшення втрат 

щільності через прояви пружної післядії. 

    Перевагами гарячого пресування є: 

- можливість додаткового ущільнення і, відповідно, одержання 

матеріалу з меншою кількістю пор за рахунок одночасної дії 

температури і прикладеного тиску; 

- можливість отримання  структури матеріалу в якій зерна матеріалу 

розміщені перпендикулярно до напрямку прикладання навантаження. 

    Серед недоліків гарячого пресування: 

- можливість одержання тільки виробів простих геометричних форм; 

- невисока стійкість графітових прес-форм (на рівні 30-50 МПа), яка 

обмежує величину тисків, що прикладаються при пресуванні; 

- складність апаратного оформлення гарячого пресування у 

середовищі захисних газів або у вакуумі. 

    За рівнем механічних властивостей гарячепресовані вироби 

посідають проміжне місце між вільно спеченими і отриманими при 

застосуванні високих тисків газового середовища. 

    За співвідношенням “ціна-якість” вироби отримані методом 

гарячого пресування у багатьох випадках посідають перше місце. 
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1.1.3 Виготовлення керамічних матеріалів за допомогою прямого 

пропускання електричного струму 

    В останній час активно розвиваються методи спікання керамічних, 

композиційних та металічних матеріалів із застосуванням електричних 

струмів і електричних полів. Прискорене  ущільнення порошкових компактів 

спостерігається при використанні таких методів, як спікання з 

використанням  зовнішніх полів (Field Assisted Sintering Techniques, FAST), 

спікання імпульсними струмами (Pulsed Electric Current Sintering, PECS), 

електроіскро-плазмене спікання (Spark Plasma Sintering, SPS) та 

мікрохвильове спікання. Основна особливість цих методів – значне 

скорочення часу, необхідного для консолідації порошкових матеріалів, у 

порівнянні зі традиційними технологіями спікання. Найбільше скорочення 

часу процесу спостерігається при спіканні методом, що отримав назву flash 

sintering. В цьому методі до зразка, нагрітого стороннім джерелом тепла, 

прикладають постійну або низькочастотну змінну напругу. Ефект 

надшвидкого (як правило за декілька секунд) спікання матеріалу до густини, 

близької до теоретичної, виникає при певному відношенні температури і 

величини питомої потужності, яка виділяється в зразку внаслідок протікання 

через нього електричного струму. Механізми, відповідальні за данний ефект 

надшвидкого спікання, досі не встановлені і є предметом дискусій. Проте 

різні дослідницькі групи провели дослідження спікання з використанням 

різних методів нагрівання зразків використовуючи електричний струм [6].  

    На основі інших робіт [7, 8, 9], які  виконані до теперішнього часу процеси 

флеш-спікання в керамічних матеріалах під дією електричних полів і при 

підвищеній температурі печі дають нам певний діапазон матеріалів для 

вивчення флеш-спікання з високими значеннями остаточної щільності. На 

цій відносно ранній стадії досліджень в цій області розглядається вплив 

різних чинників, таких як зміна матеріалу електрода. Автори [5] 

використовували платинові електроди для більш якісного електричного 

контакту та показали цікаві результати щодо ущільнення керамічного 

матеріалу (діоксид цирконію), який може бути дослідженим додатково. 

Флеш-спікання, поряд з іншими процесами ущільнення за допомогою 

електричних полів, дає більш високу ступінь контролю розмірів зерна та 

ущільнення.  Таким чином, флеш-спікання є потужним доповненням до 

попереднього арсеналу консолідації порошкової шихти. Однак, незважаючи 
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на значні досягнення експериментальних робіт, які дозволили краще, хоча і 

неповно, розуміти умови, необхідні для флеш-спікання, [6] універсальні 

теорії механізму цього процесу ще не були прийняті науковим 

співтовариством. 

    Так Сальваторе Грассо [10] зі співавторами розглядають такі основні 

механізми обробки керамічного матеріалу для ефекту флеш спікання:  ефекти 

електричного поля та полярності, вони проаналізували роботи з 

використанням імпульсного постійного  та  змінного струму, враховуючи 

обмежену кількість досліджень, важко отримати всебічне розуміння впливу 

різних типів струмів на поведінку флеш-синтезу; також вплив розміру 

частинок на температуру початку флеш синтезу  при збільшенні розмірів 

частинок тепрература спікання теж збільшуваласть, однак механізм, що 

визначає таку поведінку, ще не з’ясований і його не відносять до 

електропровідності, яка вище для нанозернистих матеріалів порівняно з 

монокристалом, як у випадку плівок 10YSZ. Крім того, нанозернисті 

матеріали мають більшу тенденцію до утворення шийок(що призводить до 

підвищеної провідності) під час нагрівання, однак дослідження в цьому 

напрямку досі тривають. Також у роботах проаналізовано вплив тиску та 

атмосфери при чому Чжан та ін. спеціально дослідив вплив атмосфери 

(повітря або потоку газу Ar, Ar + 5 моль-% H 2 і O 2 ) на флеш-синтез 

[29 ]. Більш інтенсивно скорочуює температуру флеш синтезу, атмосфера 

водню (Ar + 5 моль-% H 2 ) вона призвела до зменшення температури 

консолідації  до T = 186 °C, тоді як чиста атмосфера O 2 збільшувала 

показники температури до  T   = 631 °C лише незначно порівняно з 

повітряною атмосферою де  T   = 599 °C. Зменшення температури флеш-

синтезу може бути пов'язано зі збільшенням електропровідності 

полікристалічного ZnO в відновлювальної атмосфері. 

 

    Далі слід вказати на вплив електродного матеріалу та його каталітичної 

активності. Електродні матеріали можуть грати дуже важливу роль під час 

стадії інкубації, дозволяючи рух іонів, що може впливати на провідність. Pt 

зазвичай використовується як електродний матеріал для іонної провідності 

кисню, також вона має перевагу в тому, що є стійкою до окиснення при 

високих температурах, проте електродні ефекти не були проаналізовані. Так 

Caliman та ін. [11] у своїй роботі розглядали як Pt так і  Ag де була поява 

ефекту флеш спікання у випадку Al2O3 і підвищення електропровідності 
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показав саме Ag. Ми не використовували ніяких електродних матеріалів 

окрім графітових стержнів, як і більшість робіт які були проаналізовані. 

    В даний час теорії спікання, що включають внесок електричного поля в 

керуючі рівняння все ще розробляються. Варто зазначити, що механізми 

можуть  прямо залежати від сили напруги та щільності струму.  

Запропоновані механізми флеш-синтезу 

    Для пояснення надшвидкого ущільнення протягом флеш-синтезу було 

запропоновано кілька теорій, заснованих на експериментальних доказах або 

на гіпотетичних механізмах. Отже, розрізняють три різні типи причин 

інтенсифікації ущільнення: 1) надзвичайно швидке нагрівання, що 

відбувається на макромасштабі з можливою локалізацією тепла в місцях 

міжзеренного контакту; 2) зародження пар Френкеля або інших механізмів, 

що призводить до швидкого утворення вакансій; та 3) електрохімічне 

відновлення. 

Швидке нагрівання та можлива локалізація тепла, що прискорює 

ущільнення 

    Через високу швидкість нагрівання важко точно виміряти температуру 

зразка під час розсіювання пікової потужності, а ще важче виміряти теплові 

градієнти в зразку. Невизначеність вимірювань температури обмежує 

розуміння механізмів спікання. Найбільш очевидною причиною, що пояснює 

дуже швидке ущільнення, є швидке нагрівання до температури, що 

перевищує звичайну температуру спікання на кілька сотень градусів. За 

даними деяких аналізів, цього температурного надлишку може бути 

достатньо, щоб пояснити швидке спікання. 

    Деякі дослідники [12 ] намагалися ідентифікувати внесок власного 

електричного поля, повторивши швидке нагрівання флеш-синтезу, 

використовуючи методи, які не передбачають електричних струмів, що 

протікають у матеріалах, таких як ІЧ, лазер і пряме нагрівання в нагрітій 

печі. Важко підтримувати однакові умови обробки при порівнянні флеш 

спікання з іншими нагріваннями без електричного струму: перше через 

різний розподіл температури всередині зразка; по друге звичайні методи 

спікання призводять до нагрівання зовні всередину, а не зсередині, як у 

випадку флеш-синтезу; по третє при спіканні теплопередача обмежена 

теплопровідністю. 

    Через різку НТК матеріалів YSZ, Тодд та ін. [13] запропонував появу 

флеш-синтезу за рахунок  нагрівання Джоуля. У своїх роботах моделювання 

передбачає, що під 100 В см 
-1

 центр зразків досягав ∼1600 ° С, а зовнішня 
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поверхня ∼1500 ° С порівняно з температурою печі ∼1050 ° С. Оцінки 

температури суперечать чисельним оцінкам Grasso et al. [14 ]. Про подібні 

температури повідомили Baraki et al. [30] на основі вимірювань теплового 

розширення, записані під час флеш-синтезу зразка 8YSZ. Навіть якщо було 

важко гарантувати точність вимірювань через раптове збільшення щільності 

потужності. Інтерпретація результатів [13] дозволяє припустити, що 

розсіювання пікової потужності призвело до температури, що наближалася 

до 1700 ° C. Зовсім недавно Ріші Радж, використовуючи вимірювання 

синхротронного випромінювання in situ, повідомив про пікову температуру 

≈1500 ° C  при піковій дисипації ≈1700 мВт мм 
−3

 за 3YSZ. Переглядаючи 

роботи Akdoǧan та ін. [16] найбільш очевидним поясненням "аномального" 

розширення решітки під час FS 8YSZ, виміряного за допомогою дифракції 

синхротронного випромінювання, може бути висока температура зразка при 

значному максимальному струмі (3 А), проведеному при 905 ° C, що 

відповідає миттєво поглиненій щільності потужності 570 мВт 

мм 
−3

 . Отримане в результаті об'ємне розширення решітки на 2,80% 

відповідає підвищенню температури ≈1000 ° C (CTE = 9 × 10 
−6

  K 
−1

 , T F 905 

° C), що призводить до температури зразка 1905°C.  Аналогічні висновки 

зробили Ду та ін. [15] у випадку матеріалів 8YSZ, в їх роботі 

електропровідність матеріалу за змінного струму була визначена як чисто 

іонна. Вони показали, що зареєстрована надзвичайно висока температура 

(наближається до 1900 ° C) була достатньою для пояснення швидкого 

ущільнення матеріалу. Відповідно до цього аналізу, Парк і Чен 

[17] використовували аналіз імпедансної спектрометрії та припустили, що 

пікові температури, досягнуті під час флеш-синтезу для обох 3YSZ / 8YSZ 

[18], перевищують 1500 ° C. 

    Grasso та ін. [19] використовували FSPS  для консолідації (10 мас.%) SiC – 

B4C. За їх аналізів моделювання, дуже швидку консолідацію було досягнуто 

через дуже високу швидкість нагріву в поєднанні з утворення евтектичної 

розплавленої фази. Пікові температури зразка, оцінені моделюванням, були в 

порядку щонайменше 2300 ° C. 

    Крім насичених явищ нагріву, очікується, що інші ефекти, спричинені 

нагріванням Джоуля, такі як локальне нагрівання на границях зерен, 

відіграватимуть роль у флеш-синтезі. Ці ефекти, навіть якщо вони 

локалізовані, можуть мати істотний вплив на кінетику спікання. 

    Початковий аналіз Cologna et al. [20 ], виходячи з кінетики ущільнення 

(припускаючи, що спікання відбулося в результаті переважного нагрівання 

зерна), припустили, що при T F  = 912 ° C температура межі зерна становила 

1770 ° C (поле 100 V cm 
−1

 ), в результаті чого відносна щільність матеріалу 

досягла 75%. При їх аналізі не було наведено об'ємної температури зерна і 

пізніше був розроблений більш детальний аналіз. На першій стадії спікання 
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може з’явитися локальне нагрівання через звуження струму в точках 

контактів між частинками. Це явище може прискорити атомну дифузію не 

тільки через високу локальну температуру, а й через утворений тепловий 

градієнт. Holland et al. [21 ] досліджували різницю температур між точкою 

контакту частинок для YSZ за допомогою чисельних методів. Виявлено 

локалізоване підвищення температури на 200 ° C у точках контакту з 

частинками, а час рівноваги (час, необхідний для врівноваження температури  

міжчастинковим контактом та зернами  після вимкнення поля) становив 

порядку 10 
−5 

 с для сфероїдної частинки, що має радіус 1 мкм. 

    Хаїм [22] запропонував прискорений механізм флеш-синтезу на основі 

капілярного механізму рідкої плівки для ущільнення керамічних порошків 

під час ФС. Згідно з його аналізом, плавлення на контактах частинок може 

статися через нагрівання Джоуля. Зокрема, збільшення електронної 

провідності оксиду алюмінію при переході з твердого стану у рідкий на три 

порядки сприяло б швидкому тепловому виходу. Місцеве ущільнення 

відбувається за рахунок перестановки частинок, що ведеться за рахунок 

поширення рідини, завдяки капілярним зусиллям. 

    Іншим спостережуваним ефектом, що спостерігається у флеш синтезі 

BaTiO3, є поява частково розплавлених меж зерна та випаровування Ba, що 

призводить до утворення міжгранулярної вторинної фази, що має склад 

BaTi4O9 [23]. 

    Так само під час другої та третьої стадій спікання локальне перегрівання 

може існувати навіть у металевих провідниках. У масштабі меж зерна 

експериментальні докази цього диференціального нагрівання, зумовленого 

кристалографічними недосконалостями, були надані Grosse et al. [ 24]. Вони 

досліджували перегрівання меж зерна в чистому графеновому листі на його  

границях зерен. Їх результати говорять про те, що на межі зерна відбувається 

значне підвищення температури (100 ° C) через більш високий електричний 

опір. Потрібна майбутня робота для кількісної оцінки значущості 

локалізованого перегріву під час флеш-синтезу. 

Пари Френкеля 

    Зародження пар Френкеля під час флеш-синтезу в іонних матеріалах 

передбачає зародження вакансійно-проміжних пар при прикладанні 

електричного поля і стосується умов попереднього пробою в ізоляторах та 

напівпровідниках. У цьому механізмі створюються вакансія та міжвузловина 

одночасно і для катіонів, і для аніонів, і мають протилежні заряди. Згідно з 

аналізом Раджа [25], при прикладанні електричного потенціалу вакансія 

переважно переноситься в межі зерна, а міжвузловини - в пори, призводячи 

до ущільнення. Пара електрон-дірка сприяє підвищенню електропровідності, 

що призводить до «нелінійного» підвищення провідності. Було 
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запропоновано, що прикладне поле та більш висока температура зразка діють 

синергетично, щоб створити лавину дефектів, таких як пари Френкеля, які 

значно підвищують швидкість масового транспорту. 

    Пари Френкеля з кількох причин розглядалися як спекулятивні і не 

демонструються: 

1. Це стосується лише матеріалів, які б створювали пари Френкеля і не 

пояснювали флеш-синтез в електронних провідниках. 

2. Іонізація однозарядних іонів, наприклад, проміжних пор,  потребує 

полів, значно більших [26], ніж тих, що використовуються в 

експериментах із флеш-синтезом  [27]. 

3. За пропозицією Naik et al. [28], механізм Пар Френкеля не передбачає 

часу інкубації, що спостерігається у флеш-синтезі. 

    На жаль не всі механізми оглянуто в межах даної роботи. Так, при розгляді 

електрохімічного відновлення у флеш-синтезу для цирконію було показано 

[29], що за рахунок утворення металевих зв’язків Zr-Zr   присутній 

візуальний ефект потемніння порошку. На разі чинників та різних можливих 

напрямків дослідження флеш синтезу, фізичних механізмів цього явища 

дуже багато. Один із шляхів до вирішення поточної ситуації є отримання 

порівняльних експериментальних даних для різних матеріалів в тих же 

умовах обмеження струму, температури печі, електричного поля. З 

розумінням умов, необхідних для флеш-спікання, технологія може бути 

використана для виробництва керамічних матеріалів із заданою 

мікроструктурою, основною перевагою методу є дуже короткий час 

ущільнення 1-5сек. 

    Підсумовуючи вище сказане постановка задачі дослідження флеш синтезу 

буде у форматі розрахунку потужності та можливого нагрівання порошку за 

рахунок прикладеного напруження та сили струму, яка проходить 

безпосередньо через зразок, а також оцінка кінетики швидкого ущільнення. В 

межах роботи була розроблена методика та основні  елементи установки для 

резистивного нагрівання з прикладанням напруги безпосередньо через 

порошок. В цілому було поставлено задачу провести синтез вже відомих 

матеріалів, які були консолідовані з ефектом надшвидкого ущільнення, а 

саме ZrO2 та  SiC відомі своїми напівпровідниковими ті діелектричними 

властивостями відповідно. 
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Розділ 2 

2.1 Методика експериментальних досліджень 

2.1.1Методика дослідження електронного спектру та 

ренгеноструктурний аналіз зразків 

Растрова електронна мікроскопія (РЕМ) відбувається завдяки скануванню 

окремої ділянки досліджуваного зразка електронним зондом та детектуванню 

сигналів, які при цьому виникають. Під час розгорнення зонда будується й 

зображення,одночасно, таким чином, що кожному положенню пучка на 

поверхні зразка – відповідає точка, або піксель на моніторі мікроскопа. 

Емісія вторинних, відбитих та Оже електронів, рентгенівське 

випромінювання, генерація електронно-доручених пар та інші явища, які 

можуть виникати під час взаємодії зразка та електронів пучка. Від 

властивостей досліджуваних речовин (шорсткість поверхні, однорідність 

складу, провідність та ін.)  і залежать особливості одержуваних сигналів, що 

безпосередньо дозволяє вивчати саме локальні характеристики зразків. 

За допомогою кулонівських сил, електрон взаємодіє зі зразком, оскільки 

електрон є зарядженою частиною. І в момент, коли електронний пучок 

зіткається з поверхнею  зразка, він, атомними площинами, розсіюється 

поблизу поверхні  обьєкта досліджень. Отже, в результаті змінюється 

напрямок  руху електронів в пучку, енергія яких частково поглинається. 

Визначити  розмір та форму області взаємодії пучка та зразка можна 

прискорюючою напругою та атомним номером елементів зразка . 

В режимі вторинних електронів в результаті пошкодження слабо зв'язаних 

електронів у твердому тілі первинним пучком - утворюються вторинні 

електрони, енергія яких нижче 50еВ і максимум кривої розподілу енергії в 

кілька еВ. Вторинні електрони відчувають сильні втрати енергії, які 

відбуваються через рух в твердому тілі і завдяки втратам енергії через 

непружне розсіювання, ймовірність яких велика, як для низькоенергетичних 

електронів. А для того, щоб вилетіти з твердого тіла, їм необхідно подолати 

поверхневий потенційний бар'єр. Прямим наслідком низької енергії 

вторинних електронів є їх мала глибина виходу (5-50 нм). Саме тому, в 

режимі вторинних електронів, визначенням діаметра електронного зонда, 

досягається висока роздільна здатність, яка становить величину 1-3 нм. 

Також, на інтенсивність виходу вторинних електронів сильно впливає кут 

падіння первинних електронів, що забезпечує топографічний контраст в 

режимі вторинних електронів. При наявності електричних, магнітних полів і 
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потенціалів на зразку, значно змінюються характеристики вторинних 

електронів: спектральний розподіл по енергіях, траєкторії, величина виходу 

та інші. Особливо слід відмітити, яка чутливість процесу формування 

зображення до електропровідності окремих зерен. На зображенні у 

вторинних електронах «світлішими» будуть виглядати зерна діелектриків, а 

зерна провідників - темніші, навіть якщо атоми діелектрика легші. Останнє 

пов’язано із накопиченням діелектричними зернами під час сканування 

негативного заряду, що призводить до зменшення кінетичної енергії 

налітаючих електронів та, як наслідок, зниження імовірності вибивання з 

речовини вторинних. Вказаний ефект слід враховувати під час тлумачення 

електронних зображень.  

Ренгеноструктурний аналіз належить до дифракційних методів дослідження 

структури речовини. Він дозволяє визначити атомну структуру матеріалу, що 

включає в себе просторову групу елементарної комірки, її розміри і форму, а 

також визначити групу симетрії кристалу. При застосуванні методу 

встановлюється  атомна структура кристалічного тіла, яке мають 

періодичність будови і є створеними природою дифракційними ґратками для 

рентгенівських променів. Зразок  опромінюють отримуючи дифракційні 

картини, також  обертання, частіше малі кути обертання дає найчіткіші 

орієнтації кристалу. 

2.1.2 Виготовлення дослідних зразків 

    Дослідні зразки були виготовлені за допомогою установки для гарячого 

пресування, розробленої на кафедрі фізики металів. Було проведено зміни і 

попередні спроби спікання, так як наша піч нагрівається за рахунок струмів 

які проходять через графітову матрицю, було вирішено ізолювати її нітридом 

бору з метою вимірювання струму та напруги, що проходять саме через 

зразок. Нітрид бору, як відомо, є ізолятором навіть при високих 

температурах, на схематичному рисунку (рис.2) показано, як саме виглядає 

робоча зона. 

    Ізольований нітридом бору (BN) від графітової матриці вільно насипаний 

порошок нагрівався до температур 1200 – 1600°С, коли зразок починав 

пропускати струм. Разом з прикладеним навантаженням за допомогою 

гідравлічного пресу до порошку прикладалась напруга від 20 до 50 В. 

Кінетика ущільнення зразка фіксувалася за допомогою мікрометра, 

температура графітової матриці фіксувалася аналоговим пірометром. Вся 

процедура займала близько 30 хвилин з урахуванням нагрівання та 
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охолодження всієї печі, час витримки зразку за найвищої температури не 

перевищував 10 хвилин. 

 

Рис.2. Принципова схема установки для гарячого пресування та флеш-

синтезу 

 

2.1.3 Перевірка електроізоляційних характеристик нітриду бору при 

підвищених температурах 

Установка для гарячого пресування, що використовувалась для виготовлення 

дослідних зразків, нагріває порошок за рахунок пропускання електричного 

струму крізь графітову матрицю. Для ізолювання струму, що проходив через 

матрицю від електричного кола зразка було вирішено прокласти шар 

діелектрика – гексагонального нітриду бору – між зразком та матрицею (Див. 

Рис. 2).  Відомо, що діелектрики в умовах високих температур починають 

пропускати струм, тож для перевірки ізолюючих характеристик нітриду бору 

я нагрівав піч до високих температур Т ≈2100°С, вклавши на місце зразка 

прошарок нітриду бору та приклавши напругу до нього 20 В. Струм крізь 

електричне коло зразка починав проходити при температурі 1800°С. При 

підвищенні температури до 2100°С сила струму зростала з часом, як 

показано на Рис. 3. 
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Рис. 3 Кінетика росту сили струму в електричному колі зразка, роль якого 

виконував порошок нітриду бору, в залежності від часу витримки при 

2000°С.  

  Слід зазначити, що при охолодженні печі струм зменшувався і при 1600°С 

ставав нульовим, що свідчить про гарні ізолюючі властивості при менших 

температурах спікання. 

 

2.1.4 Методика визначення густини зразка 

    Готовий виріб  матеріалу мав форму циліндра, тому визначення густини 

було пораховано за допомогою формули 𝜌 =
4𝑚

𝜋ℎ𝑑2
 де m – маса циліндричного 

зразка, h – висота, d – діаметр. Також проводилося порівняння з теоретичною 

густиною матеріалу, потім визначалося  відсоткове ущільнення порівнюючи 

густину сформованого зразка з його теоретичним значенням. Було досягнуто 

90% щільності ZrO2 та 65% SiC. 
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3.1 Експериментальні результати та їх обговорення 

    Був проведений флеш-синтез карбіду кремнію SiC та оксиду цирконію 

ZrO2. 

3.1.1 Вплив прикладання електричного поля на кінетику ущільнення 

діоксиду цирконію 

 

Рис. 4 Зразок ZrO2 після флеш-синтезу 

Порошок оксиду цирконію масою близько 2г, що являв собою суміш 

моноклінної та тетрагональної фаз (Див. Рис. 5), було вкладено в 

модифіковану установку для гарячого пресування (див. Рис. 2). За 

допомогою графітових пуансонів, які також відігравали роль електричних 

контактів, до зразка було прикладено зовнішній тиск 9 МПа та електричну 

напругу 50 В. Під дією електричної напруги та механічного навантаження 

порошок нагрівали до температури 1300°С зі швидкістю нагрівання близько 

100°С/хв (Рис. 6), одночасно спостерігаючи за силою струму крізь зразок 

(Рис. 7) та ущільненням матеріалу (Рис. 8). 
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Рис.5 Рентгенограма зразка ZrO2 після флеш-синтезу; видно основний пік 

моноклиної (2Ѳ = 28.17⁰, hkl – (111))  та тетрагональної (2Ѳ =31.46⁰, hkl – 

(111)) фаз  

При підвищенні температури зразка до 1200°С діоксид цирконію починає 

пропускати незначний (близько 0.2А) електричний струм, що свідчить про 

наближення енергії теплових коливань до ширини забороненої зони 

діелектрика. Подальше підвищення температури до 1300°С призводить до 

стрибкоподібного зростання сили струму в колі зразка до 6А, яке 

супроводжується одночасним різким ущільненням порошкової шихти (Див. 

Рис. 8) протягом декількох секунд. Гаряче пресування порошку діоксиду 

цирконію за аналогічних умов, але без прикладання напруги в колі зразка, 

також наведене на Рис. 8, не призводить до значного ущільнення матеріалу за 

вказаної температури. Таким чином Рис. 8 демонструє ефект, відомий в 

літературі як флеш-синтез, що полягає в різкому ущільненні порошку разом 

із підвищенням сили струму крізь зразок під напругою при досягненні деякої 

температури. 
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Рис.6. Залежність температури нагрівання при флеш-синтезі від часу 

 

 

Рис. 7. Графік залежності сили струму від часу 
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Рис.8. Кінетика ущільнення діоксиду цирконію при традиційному гарячому 

пресуванні (U = 0 В) та флеш-синтезі (U = 20 В); U – напруга в колі зразка 

Як вже було наведено в літературному огляді, існує декілька пояснень цього 

явища. Найбільш простим є просто резистивне нагрівання порошку за 

рахунок протікання крізь нього електричного струму, до температур, 

достатніх для швидкого спікання чи навіть плавлення матеріалу. Виходячи з 

значення сили струму 6 А та напруги в колі зразку 20 В та вважаючи, що 

потужність виділяється саме в зразку, який адіабатично нагрівається, можна 

оцінити температуру зразку за 1с (час основного ущільнення) процесу: 

𝑇2 =
𝑈𝐼𝑡

𝑐𝑚
+ 𝑇1,                                                  (1) 

де Т1 – температура гарячого пресування, забезпечувана нагрівником 

установки для гарячого пресування, с та m – питома теплоємність та маса 

зразку відповідно, t – час процесу (в нашому випадку 1с). Температура Т2, 

розрахована за даною формулою становить близько 1600°С. Як відомо з 

літератури, дана температура не є достатньою для швидкого ущільнення або 

плавлення діоксиду цирконію. 
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    Аналізуючи зразок , можна сказати, що початком флеш-синтезу і швидкою 

усадкою є висока потужність, зумовлена екпоненційним зростанням сили 

струму.  

    Також слід зауважити, що ущільнення відбувається зсередини зразка. 

Спостерігали флеш-ефект порошку ZrO2 під час гарячого пресування і 

отримали такі значення: температура гарячого пресування Т ≈1500°С. 

густина зразка ρ=4664.3 кг/м3, прикладене навантаження Р=9МПа., час 5 сек. 

Проте при флешуванні ці показники змінились на такі:  Т ≈1200°С, густина 

зразка ρ=4777.8 кг/м3, прикладене навантаження Р=9МПа і напруга до 50 

вольт, далі показники щільності були покращені вже з розумінням процесу 

для флеш-синтезу. Так остаточні експерименти які закріпили розуміння 

методики дали щільність 82 та 90,1%   прикладене навантаження P=9 МПа, 

напруга 20V, m=1г, час 5сек, Т ≈1300°С.  

    Аналізуючи кінетику ущільнення ZrO2 зі прикладеною напругою та без 

було помічено особливість ущільнення, при флеш-синтезі усадка відбувалась 

не тільки в напрямку прикладеного одноосного механічного навантаження, 

але і зменшувався діаметр зразка. Як можна бачити з Рис. 8, швидкість 

ущільнення зразку при прикладанні електричного поля істотно підвищується. 

3.1.2Особливості ущільнення карбіду кремнію в наслідок прикладання 

електричного поля 

 

Рис.8  Зразок SiC після гарячого пресування без прикладання електричного 

поля. 

    Спікання SiC  з прикладеними одноосним механічним навантаженням і 

електричною  напругою дало цікаві результати, потужність в колі зразка при 

цьому не перевищувала 100Вт, також не спостерігалося ніякого різкого 

ущільнення. Як відомо карбід кремнію є напівпровідником, але як видно з 

рис.3 з підвищенням температури спостерігався екпоненційний ріст сили 

струму.  
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Рис.9  Графік залежності температури від часу при нагріванні SiC 

 

Рис.10. Графік залежності сили струму від часу при нагріванні SiC 

Розрахунок локального перегріву зразку за формулою 1  внаслідок 

прикладеної потужності не показав значної  зміни  температури зразка  SiC: Т 

≈2020°С, що не достатньо для  плавлення матеріалу.  

Тут слід вказати на виникнення ефекту який не був наведений в літературі, а 

саме формування в напівпровідниковому матеріалі SiC  графітового каналу в 

середині зразка, Рис.10. Існують різні можливі шляхи формування цього 
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каналу, або транспорт графіту з самих пуансонів, або з середини матеріалу. І 

той і інших шлях дуже важко пояснити з погляду на звичайну дифузію. 

Коефіцієнт дифузії можна розрахувати за формулою: 

 D =𝐷0 𝑒
− ∆𝐻𝐷

𝑘𝑇                                                                  (2)   

Виходячи з літературних даних, відповідна величина для карбону в SiC D = 

1,895*10−13 м/с2. Розраховуючи довжину дифузії атомів С в SiC маємо 

𝐿 = √2𝐷𝑡 ≈ 1.37*10−6м, що не пояснює утворення вище вказаного каналу, 

так як його розміри (≈3мм) значно перевищують розрахункові.  

 

Рис.10 Фотографія зразку SiC після пресування під напругою 20 В. Чорна 

область всередині зразку – графіт, що проходить крізь всю товщину зразка та 

утворився під час пресування 

    Нижче наведені дані розподілу елементів, які підтверджують що це - саме 

графіт: 
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Рис.11 Електронномікроскопічні зображення SiC 

 

 

    На цьому етапі своєї дослідної роботи можу сказати про те, що гарні 

результати прояву флеш-ефекту відбулись саме на діоксиді цирконію, також 

повторні експерименти з цим матеріалом закріпили розуміння умов для 

проведення флеш-синтезу. З іншої сторони карбід кремнію показав 

неоднозначні результати і спроби його флешування не дали гарних 

результатів, тут для пояснення можна сказати, що карбід кремнію має 

складну структуру кристалічної ґратки і дуже багато варіантів порошку, 

також графітові пуансони при спробах флешування мали незначний знос, що 

свідчить про дифузійний характер взаємодії порошку та графітових 

пуансонів, тому для флешування цього матеріалу потрібні або захист 

контакту, або інший матеріал з гарними механічними характеристиками при 

підвищених температурах. 
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Висновки 

1. Нагрівання порошку ZrO2 в електричному полі напруженістю 5кВ/м під 

тиском 9МПа призводить до різкого зростання електричного струму (до 

1А/мм
2
) при температурі 1200°С та реалізації режиму flash-синтезу, який 

супроводжується надшвидким ущільненням порошкової шихти, дозволяючи 

досягти відносної густини матеріалу 90% протягом 10 секунд. Подібний 

рівень консолідації діоксиду цирконію може бути досягнутий шляхом 

традиційного гарячого пресування лише при температурі 1600°С протягом 

600 секунд.  

2. Одержане надшвидке ущільнення матеріалу не може бути поясненим 

перегріванням порошкової шихти за рахунок додаткового тепловиділення 

при пропусканні струму, та пов’язане із нез’ясованими ефектами взаємодії 

електричного струму з речовиною або із впливом на порошкове тіло 

швидкозмінних температурних градієнтів. 

3. Нагрівання порошку SiC в електричному полі напруженістю 5кВ/м під 

тиском 9МПа також призводить до різкого зростання електричного струму 

(до 2А/мм
2
) при температурі 1500°С, що, однак, не супроводжується 

істотним ущільненням матеріалу.  

4. Причиною різкого зростання електричного струму є формування всередині 

карбідокремнійового зразку графітового каналу із діаметром близько 3мм. 

Графітовий канал утворюється або за рахунок розпаду частини карбіду 

кремнію, або шляхом транспорту речовини з графітових пунасонів. 

5. Формування графітового каналу таких розмірів протягом щонайбільше 60с 

не може бути пов’язаний із звичайною дифузією вуглецевих атомів (шлях 

якої за даних умов обмежений декількома мікрометрами) та ілюструє 

істотний вплив електричного струму на рухливість атомів при підвищених 

температурах. 

6. Загалом, механізми флеш синтезу можуть бути використані для істотної 

модернізації процесів синтезу керамічних матеріалів та потребують 

подальшого дослідження. 
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Рис.12. Вигляд установки для проведення ФС в лабораторії 
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